Pressmeddelande

Brevstrid på EU-nivå
Uttrycket ”som ett brev på posten” har tappat sin positiva betydelse för många personer
på landsbygden. I till exempel Årböle i Tierps kommun får småföretagare och
privatpersoner numera åka två mil för att hämta sin post. På alltfler ställen runtom i
landet finns liknande situationer.
För trots att det finns ett EU-direktiv som säger att postlådor inte får flyttas, och att posten ska
delas ut fem dagar i veckan vid den fysiska personens bostad eller hemvist*, säger Posten AB
med stöd av Post- och Telestyrelsen (PTS) att det måste finnas minst två hushåll per varje
kilometer som postbilen kör.
Häri finns motsättningen, och under en interpellationsdebatt i Riksdagen förra veckan lovade
infrastrukturminister Ulrica Messing att gå vidare och utreda om flyttning av postlådor strider
mot EU:s postdirektiv.
– Jag är naturligtvis beredd att vidta nödvändiga åtgärder om det uppstår problem som inte går
att lösa med nuvarande regler, säger Messing
– Fallet är principiellt viktigt för många av oss som bor på landsbygden, och som kräver vår
självklara rätt till dräglig samhällsservice. Det är dags att ändra reglerna. Tills det är gjort bör
Posten visa hänsyn mot de som berörs, säger Åke Edin, ordförande i Folkrörelserådet Hela
Sverige ska leva.
Årböleborna har tagit strid och vägrar att ge upp kampen om självklar daglig postservice.
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva står till fullo bakom dem, och kommer givetvis att
följa fallet så att inga löften från statsrådshåll faller i glömska. För precis som Messing
uttrycker det så är landsbygden beroende av bra basservice för att kunna utvecklas på ett
positivt sätt.
*De nordiska länderna har ett undantag för femdagars utdelning, men undantaget gäller endast 1 100 mera
svåråtkomliga hushåll i skärgård och fjäll.

För mer information, kontakta:
Åke Edin, ordförande: 070-370 80 51, ake.edin@bygde.net
Staffan Bond, kanslichef: 070-534 13 50, staffan.bond@bygde.net
Kicki Blom, informatör: 08-24 13 50, 070-783 90 91 kicki.blom@bygde.net

Vi stödjer lokal utveckling och tydliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt,
över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än 4 000 utvecklingsgrupper,
länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 människor
satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa.
En växande folkrörelse som ger mångfald och livskraft i hela Sverige!
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