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NÖDINGE. Att sätta 
upp en postlåda låter 
enkelt, men faktum är 
att det är brevbärarens 
arbetsmiljö som avgörs 
i samma stund.

Av 8397 undersökta 
postlådor är 900 
behäftade med fel.

Nu tar Posten kraft-
tag för att nå en för-
ändring och får stöd av 
Ale kommun.

Postens företrädare, Roger 
Sandgren, och brevbä-
rarna Ingela Svensson och 
Michael Ekberg träffade i 
onsdags Ale kommuns tra-
fikingenjör, Kenneth Gus-
tavsson, för att diskutera 
sin åtgärdsplan mot felaktigt 
uppsatta brevlådor.

– Vi kommer att skicka ut 
ett vänligt påpekande och en 
hänvisning till vad som ska 
göras för att underlätta post-
utdelningen. Vykortet går 
till de 900 hushåll där vi har 
noterat att det är besvärligt 
för brevbärarna. Det vanli-
gaste problemet är postlådor 
som står längst in på en så 
kallad skaftväg (återvänds-
gränd utan vändplats), där vi 

antingen tvingas backa eller 
vända på en uppfart. Här är 
riskerna stora att något ska 
gå fel, att ett litet barn ska 
springa ut i gatan till exem-
pel. Dessa lådor vill vi istället 
placera samlat ute vid vägin-
farten, säger Roger Sandgren 
och fortsätter:

– Ett annat vanligt före-
kommande bekymmer är att 
lådorna antingen sitter för 
högt eller lågt för den bil-
burna brevbäraren. En annan 
regel är att postlådan ska sitta 
vid tomtgränsen eller vid 
brevbärarens färdväg, alltför 
ofta placeras lådan långt in på 
tomtgränsen.

Nu går det ut ett påpe-
kande till de som brevbärarna 
anser har sin låda felaktigt 
placerad. Målet är att samt-
liga 900 ska åtgärda felet, 
men Posten vet att vägen dit 
är lång.

Tänker inte ge sig
– Många tar det här med 

postlådan som personlig 
kritik. Vi talar om brevbära-
rens arbetsmiljö, inget annat. 
Nu tänker vi inte ge oss den 
här gången, utan vi kommer 
att påminna och till sist även 
besöka de som inte placerar 

sin låda rätt. Vi är väl med-
vetna om att det ibland kan 
vara svårt och då står vi gärna 
till tjänst med förslag på lös-
ningar. Är det något vi kan så 
är det postlådor, säger Sand-
gren.

Brevbärarnas arbetsmiljö 
är också en trafiksäkerhets-
synpunkt och därför en viktig 
fråga även för kommunen.

– Vi kommer att stötta 
på det sätt vi kan. Det kan 
till exempel bli tal om att 
kräva begränsad biltrafik i ett 
bostadsområde, vilket medför 
att postlådorna måste samlas 
till ett ställe eftersom brevbä-
raren då inte får lov att köra 
in med bilen. I vissa fall är 
brevbärarna tvungna att köra 
på gång- och cykelbanor för 
att nå en del postlådor. Det 
kan vi också förbjuda och på 
så vis tvinga ut postlådorna 
till vägen. Med mina ögon 

sett är det oacceptabelt att 
postbilen tvingas backa. Det 
är ur trafiksäkerhetssynpunkt 
under all kritik. Det kan dyka 
upp vad som helst bakom en 
bil och är du då samtidigt lite 
stressad för att hinna med 
din runda blir inte uppmärk-
samheten den bästa, redogör 
Kenneth Gustavsson för 
kommunens ståndpunkt.

Tunga bekymmer
Inte ens i nybyggda bostads-
områden är postlådans pla-
cering självklar. Det blir ofta 
diskussioner, trots att det 
inte borde.

– Våra argument är väl-
digt tunga och i längden helt 
avgörande för en fungerande 
postutdelning. De enstaka 
hushållen tänker bara 
bekvämlighet och vill gå så 
kort väg som möjligt till sin 
låda. Den tiden är förbi och i 
framtiden hoppas jag att Ale 
kommun kan göra som Tjörn 

och kräva att postlådans pla-
cering finns med i bygglovet, 
säger Roger Sandgren.

Det finns fler tunga 
bekymmer för brevbärarna.

– Ja, det finns de som fäster 
blytyngder i locken för att de 
inte ska flyga av. Dessa kan 
bli väldigt tunga i längden, 
säger brevbärare, Michael 

Ekberg.
Redan om en månad 

hoppas Posten ha fått en 
bättre överblick på vilka för-
bättringar som har skett och 
vad som återstår.

Posten gör ett utskick till alla hushåll som har en felaktigt 
placerad postlåda. Så här ska det se ut.

Inte så här.
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Hur sitter din postlåda?Hur sitter din postlåda?
– Enligt brevbärarna måste 900 åtgärdas i Ale

Leader Göta Älv är en nystartad ideell förening som ska verka för landsbygds-
utveckling inom Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Ale kommuner. Nu 
söker vi en verksamhetsledare som på uppdrag av styrelsen ska leda och ut-
veckla verksamheten. Tjänsten är på 50–60 % och placerad i Nödinge.

Vi vill att vår verksamhetsledare är utåtriktad, har god förmåga att ut-
trycka sig i tal och skrift och är flexibel och vill medverka till utveckling inom 
Leader Göta Älv. Våra målgrupper finns inom näringsliv, ideella föreningar 
och offentliga organisationer.

Välkommen med din ansökan till Leader Göta Älv, Ale kommun, Medbor-
garkontoret, 449 80 Alafors.

Frågor kan du ställa till ordförande Bengt Pettersson, 0702 42 02 15, eller 
vice ordförande Jan Skog, 0303 33 03 59, 0704 32 03 59.

Vi vill ha din ansökan senast den 14 oktober.

Leader Göta Älv söker

LILLA EDETS KOMMUN

verksamhetsledare

Projektet stöds av EU.

Besök vår monter F00:01 på BostadsrättsMässan den 3–5 oktober. Där 
får du reda på hur våra Energitjänster kan sänka energikostnaderna 
och göra vardagen enklare i er bostadsrättsförening. Välkomna!


