
                                                                                                                                          

Till    

PostNord Sverige 

105 00 Stockholm 

För kännedom: PostNord i Ekerö kommun 

Bryggavägen 8, 178 31 Ekerö    15 januari 2017 

 

Ombud för PostNord till Adelsö! 

Postservicen på Adelsö (i Ekerö kommun) fungerar bra vad gäller brev. Lantbrevbärarna gör ett bra 

jobb på Adelsös smala och tidvis hala vägar. Och posten kommer i regel till rätt låda trots ofta dålig 

utmärkning av brevlådorna. 

Men distributionen av paket fungerar desto sämre till öns cirka 800 bofasta och cirka 1000 

fritidsboende. Paket till Adelsö måste hämtas i Ekerö Centrum, tre mil från Adelsö. Och resan 

innefattar en tur- och returresa med vägfärja. Med bil tar resan för att hämta ett paket uppemot två 

timmar. För dem som inte har bil kan resan ta en halv dag med buss. 

En naturlig lösning vore att göra Adelsö Butik till ombud för PostNord. Då skulle paketen kunna 

hämtas där, vilket skulle innebära bättre service, lägre transportkostnader och mindre 

miljöbelastning. Det torde inte innebära märkbart ökade kostnader för PostNord. Varje vecka kör 

PostNord ut systemvaror till Adelsö Butik som är ombud för Systembolaget. I den bilen finns stort 

utrymme även för postpaket. Lantbrevbärarbilarna skulle kanske också kunna köra ut paket till 

Adelsö Butik de dagar som det inte är så mycket post.  

Ägarna till Adelsö Butik är villiga att åta sig denna service och de kan skapa utrymme i butiken för 

paketen. Vi tror att PostNord utan större problem skulle kunna göra lanthandeln på vår ö till ombud. 

Det skulle ge bättre postservice, inte minst viktigt för de företagare som finns på ön. Och det skulle 

ge PostNord good will. Tilläggas kan att Coop Konsum i Kungsberga på Färingsö är ombud för Post 

Nord. De som bor på Norra Färingsö har betydligt lättare att ta sig till Ekerö Centrum än Adelsöborna.  

I början på januari redovisades förslag från landsbygdskommittén där alla partier är överens om nya 

satsningar för att förbättra möjligheterna att bo och arbeta i glesbygden. Att göra Adelsö Butik till 

ombud för PostNord vore ett litet steg i samma riktning. 

Föreningen Värna Adelsö 

 

Staffan Eriksson 

Ordförande 

Lilla Stenby Väg 1B 

178 92 Adelsö, mob: 070-727 70 27 

 

Föreningen Värna Adelsö samlar både bofasta och fritidsboende. Vårt syfte är att slå vakt om 

Adelsös kultur och natur samt att främja möjligheterna att bo och arbeta på ön. Värna Adelsö har 

närmare 600 medlemmar 


