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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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KUNGÄLV. I övriga 
Europa förutom Sverige 
och Finland är det fast-
ighetsboxar som gäller 
som utdelningsform.

Inte minst förbätt-
rar det brevbärarnas 
arbetsvillkor, vilket den 
forne världsspelaren i 
handboll Magnus Wis-
lander vittnar om.

– Större distrikt och 
tyngre försändelser gör 
arbetsdagen allt tuf-
fare, förklarar han på 
ett möte med bostads-
rättsföreningar och 
fastighetsägare.

Forum för Fastighetsbox-
ar bjöd in till information 
kring arbetet med just fast-
ighetsboxar. I all nybyggna-
tion är det ett givet val att 
numera installera fastighets-
boxar i entrén. Brevinkasten 
är egentligen ett minne blott, 
men i det befintliga fastig-
hetsbeståndet finns de kvar 
och konverteringen går på 
sina håll mycket trögt. Kung-
älvsbostäder har en plan att 
vara klara om fem år, medan 
Alebyggen inte har vågat 
upprätta någon tidplan.

– Vi vet vad som krävs, men 
har inte klubbat något. Det 
handlar om stora pengar. Vi 
har 2100 brevinkast som ska 
ersättas med en fastighets-
box. Ett överslag säger att 
det kostar oss cirka 3 miljo-
ner kronor. Posten anser att 
det är fastighetsägaren själv 
som ska bekosta hela kalaset 
samtidigt som det är de som 
tar hem rationaliseringsvin-
sten med inbesparad arbets-
tid och så vidare. Vi får se hur 
vi går vidare. I all nybyggna-
tion däremot väljer vi fastig-
hetsboxar, säger Alebyggens 
fastighetschef Sven Bur-
gren.

Övergången till fastighets-
boxar har kantats av bekym-
mer. En Europastandard som 
först togs fram visade sig fel-
aktig och skapade stora pro-
blem. Den har nu ersatts av 
en ny och nu undrar de som 
redan investerat i de första 
fastighetsboxarna vem som 
ska betala en nyinvestering. 

Större försändelser
Fördelarna med fastighets-
boxar är att boende kan ta 
emot större försändelser 
och minska springet till Pos-
tens utlämningsställen. An-
talet paket ökar kraftigt som 
en följd av e-handelns fram-

marsch.
– Paketen medför dock att 

brevbärarens arbetsvillkor 
blir tyngre och ska detta vara 
ett jobb som du har fram till 
du fyller 65 år måste vi hjälpas 
åt med att förbättra arbets-
miljön, menar Postens utdel-
ningschef i Kungälv, Magnus 
Wislander.

Det finns idag inget beslu-
tat datum för när fastighets-
boxar måste vara infört. I 
övriga Europa, förutom Sve-
rige och Finland, är det reg-
lerat i lagen.

Propagerar för fastighetsboxar
– Magnus Wislander försvarade brevbärarnas villkor

Magnus Wislander, förra seklets bäste handbollsspelare, 
tackar Posten och de tidigare så förmånliga arbetsvillkoren 
för att han blev så framgångsrik. Idag är brevbärarens ar-
betsdag både tyngre och längre.

Fastighetsboxar ersätter brevinkast i dörrar, men konverteringen går långsamt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

I fredagens V65-omgång 
på Romme blev det hög 
utdelning på sex rätt. En 
kupong inlämnad hos Ica 
Kvantum i Nödinge gav 
hela 100 508 kronor.

Kupongen, som kostade 
96 kronor lyckades pricka 
in sex rätt. Kupongen inne-
höll förutom en rad med 
sex rätt även 10 rader med 
fem rätt.

Det vinnande syste-
met innehöll två så kallade 
spikar, det vill säga ogarde-
rade lopp.

❐❐❐

Harry Boy fixade storvinst till Nödinge

Hör du dåligt är
du inte ensam Hörselskadades Riksförbund

08-457 55 00, www.hrf.se

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 
och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 
såväl för familjen i stan som för äventyraren. 
Några snabba:

• Kompakt högteknologi
• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk
•  Start/stopp-system
• Dragvikt 2000 kg
•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)

Au
oc
såv
Nå

• K
• T
•  S
• D
•  I

p
•  7

�0]d_iW[B

h\ � ++.$' �d�c%
�0[Zh�lid�ch�<

h\ � &&/$' �d�c%

� �d�h\�&*'�?:J�&$(�)G

&&&$..( �ha�
� �h\�&-'�g�?I<J�&$( &&+$(&) �ha�

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*


