
NÖDINGE. Alebyggen 
har flest lägenheter i 
Ale och är mycket kri-
tisk till införandet av 
fastighetsboxar.

– Det är främst en 
arbetsmiljöfråga för 
brevbärarna och en 
lönsam effektivisering 
för Posten. Sådana för-
ändringar får de betala 
själva, anser Alebyg-
gens vd, Lars-Ove Hell-
man.

Det kommunala bostads-

bolaget, Alebyggen, är inte 
ensam om sin restriktiva 
hållning till fastighetsboxar.

– Nej, vi delar den upp-
fattning som övriga riks-
organisationer på fastig-
hetsägarsidan och som även 
Hyresgästföreningen står 
bakom. Att byta brevinkast 
mot fastighetsboxar i bot-
tenplan sänker servicenivån 
för hyresgästerna och inne-
bär främst att brevbärarna 
får en bättre arbetsmiljö. 
Dessutom kommer det att gå 
snabbare att dela ut posten, 

vilket gör att antalet brevbä-
rare kommer att minska. Det 
är med andra ord en effek-
tivisering i företaget Posten 
och investeringen för att nå 
den förbättrade lönsamheten 
tänker inte vi betala, dundrar 
Lars-Ove Hellman.

Ökad arbetsbelastning
Han anser dessutom att 
fastighetsboxarna innebär 
en ökad arbetsbelastning på 
fastighetsskötarna, vilket i sin 
tur medför en högre kostnad 
för fastighetsägarna.

– Idag hamnar reklamut-

skicken på dörrmattan. 
Hyresgästerna bär själva ut 
det till återvinningen, men 
där det finns fastighetsboxar 
blir det ofta liggandes kvar 
som skräp. Det blir fastig-
hetsskötarna som får städa 
upp allt som inte är önskvärt 
i boxarna, menar Hellman 
som bygger sin uppfattning 
på erfarenheter från några av 
Alebyggens fastigheter.

Fastighetsägarna har fler 
skarpa argument till varför 
fastighetsboxar inte är att 
föredra.

– Eftersom Tidningsutgi-

varna inte är med och driver 
idén kommer det ändå att 
finnas behov av brevinkast i 
dörrarna. Förslaget att sätta 
upp en tidningsklämma 
utanför dörren är befängt. 
Den rymmer en tidning sen 
är den full. Ur säkerhets-
synpunkt är det en katastrof. 
Tjuvarna ser direkt var folk 
inte är hemma, idag måste de 
i alla fall vara lite kreativa och 
kika in genom brevinkasten, 
säger Hellman.

Alebyggen har inga planer 
på att medverka till att fast-
ighetsboxar sätts upp. Posten 

kan då enligt Post- och Tele-
styrelsen välja att inte dela ut 
posten, utan istället lämna 
den på ett alternativt utläm-
ningsställe.

– Jag skulle vilja se var de 
har tänkt att lämna ut posten 
till Nödinges 730 hyresgäs-
ter? frågar sig Hellman.

Investeringskostnaden 
är det som stör mest, såväl 
fastighetsägarna som hyres-
gästerna.

– Hyresgästerna är själv-
klart rädda för att det hamnar 
på hyran och fastighetsä-
garna ser det som ren idioti 
att investera för att Posten 
ska effektivisera och öka sin 
lönsamhet, avslutar Hellman 
som tror att kommunika-
tionsminister Åsa Torstens-
son (c) snart kommer att 
medla i frågan.

Alebyggen har 2100 lägen-
heter i Ale kommun och bara 
ett fåtal har fastighetsboxar.
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Vill du hjälpa
en medsyster?

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
startar 4 september en utbildning 

om våld i nära relationer. Start kl 18.30 
i  vuxenskolan, Kungälv

Är du intresserad och vill få mer information?

Ring 0303-249 250

NÖDINGE. Brevbärare 
löper 231% högre risk 
att drabbas av besvär i 
höftled, ben och knä.

Det är ett av skälen 
till att Post- och Tele-
styrelsen beslutat att 
alla flerfamiljshus ska 
ha installerat fastig-
hetsboxar före år 2011.

– Arbetsmiljön för 
brevbärarna förbätt-
ras radikalt, men även 
säkerheten för de 
boende, säger Roger 
Sandgren, represen-
tant för organisationen 
Forum för Fastighets-
boxar.

Forum för Fastighetsboxar 
bildades av Posten, CityMail 
och Fria postoperatörers 
förbund samt fastighetsä-
gare. Syftet är att gemen-
samt sprida information och 
säkerställa att övergången till 
fastighetsboxar blir så smidig 
som möjligt. I tisdags gäs-
tades Posten i Nödinge av 
riksdagsledamot och surtebo 
Christina Oscarsson (s). Hon 
fick en grundlig redogörelse 
för hur övergången från bre-
vinkast till fastighetsboxar 
ska gå till.

– Det här ju en typ av 
reform i Sverige. Vi är ett 
av få länder där brevbärarna 

fortfarande springer upp och 
ner i trappuppgångarna. Det 
har slitit ut många höfter och 
knän. För att underlätta bytet 
till fastig-
hetsbox-
ar har vi 
bildat ett 
forum 
som hjäl-
per till 
att besva-
ra frågor, 
ger råd 
och tips om val och installa-
tion av boxar, berättar Roger 
Sandgren och fortsätter:

– Det gör vi helt kostands-
fritt, inte heller boxarna be-
höver egentligen bli särskilt 
dyra. Idag har priset sjunkit 
till 350 kr för den billigaste.

Christina Oscarsson visade 
stor oro för äldre, sjuka och 
handikappade som kanske 
inte kan hämta sin post i 
trappuppgången varje dag.

– Det är inget bekymmer. 
Posten och övriga operatörer 
har bestämt sig för att ha en 
generös inställning till de per-
soner som på grund av ålder, 
sjukdom eller handikapp är 
begränsad att hämta sin post. 
Du behöver bara meddela ut-
delningskontoret så kommer 
Posten även i fortsättningsvis 
att bära ut posten till dörren, 
berättar Sandgren.

Post- och Telestyrelsen har 

tagit beslut om ett allmänt råd 
att flerfamiljshus, alltså fast-
igheter med tre eller fler hus-
håll, ska installera fastighets-

boxar. 
När det 
gäller 
nybygg-
nation 
kräver 
Posten 
fastig-
hetsbox-
ar eller 

att brevlådorna sätts upp 
samlat. För befintliga fastig-
heter är det inget tvång att ge-
nomföra förändringen, men 
om brevinkasten blir kvar får 
det konsekvenser.

– Ja, från Postens sida 
kommer vi då att välja ett 
annat alternativ. Vi kommer 
att nyttja rätten att lämna 
posten på ett annat utläm-
ningsställe. Vi kommer inte 
att springa i trappor om vi 
inte måste, så enkelt är det, 
betonar Sandgren.

Post- och Telestyrelsen har 
utrett frågan och brevbärarna 
bryter inte mot några förplik-
telser om de väljer att lämna 
posten på annat ställe. Såle-
des har fastighetsägarna inget 
val. Vill de ha posten utburen 
till hushållen får de installe-
ra fastighetsboxar senast sista 
december 2010.

– Jag tycker att det låter lo-

giskt ur arbetsmiljösynpunkt 
att man vill göra den här för-
ändringen, samtidigt som jag 
förstår att det blir effektiva-
re vilket betyder att ett antal 
jobb också är hotade, summe-
rar Christina Oscarsson.

Roger Sandgren instäm-
mer i att totalt sett över 
landet blir det färre brevbä-
rare genom reformen till fast-

ighetsboxar, men främst rör 
detta kommuner med många 
höghus. Det är där tidsvin-
sten finns, menar han.

– Fördelarna med boxar 
är att inbrottsrisken i lägen-
heter minskar när brevinkas-
ten försvinner, bullret från 
trappuppgångar blir lägre. 
Det finns en stor mängd olika 
fastighetsboxar, vad som är 

viktigt att tänka på är att de 
ska vara P-godkända. Vi på 
Forum för fastighetsboxar 
hjälper gärna till med kost-
nadsfri rådgivning om instal-
lation och val av boxar, beto-
nar Roger Sandgren.

Från brevinkast till fastighetsboxar
– Riksdagsledamot, Christina Oscarsson, informerade sig hos Posten

PÅ POSTEN

r-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Thomas Carlsson, utdelningschef för Posten i Nödinge, Christina Oscarsson (s) riksdagsle-
damot och Roger Sandgren, Forum för fastighetsboxar, diskuterade bytet från brevinkast till 
fastighetsboxar.

Vi är ett av få länder där brev-
bärarna fortfarande springer 
upp och ner i trappuppgång-
arna. Det har slitit ut många 

höfter och knän.
Roger Sandgren

"Vi tänker inte betala Postens effektiviseringar"
Största fastighetsägaren, Alebyggen, är kritisk:

Lars-Ove Hellman, vd för 
Alebyggen.

Ett stort tack!
Nu går tågen mellan Göteborg och Trollhättan som vanligt 
igen efter sommarens åtta veckor långa avstängning. 
Vi vill tacka alla resenärer, närboende och andra berörda för 
visat tålamod. Sommarens arbeten har varit viktiga för den 
pågående utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan. 
Ett resultat är det nya dubbelspåret mellan Trollhättan och 
Velanda – ett steg på vägen mot fl er effektiva och miljö-
vänliga transporter med järnväg. 

Mer information 
www.banavag.se 
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