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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT
Det gångna året var Posten Åland Ab:s första verksamhetsår. Under åren 1993 – 2008 bedrevs motsvarande
verksamhet av affärsverket Posten Åland. Jämförelsesiffror från tidigare år hänförs således till verksamhet
bedriven i affärsverket Posten Åland.
I mitten av januari togs de nya kontorsutrymmena i Sviby i bruk och hela Postens verksamhet, förutom
postkontoren, ombud och transportfordon, finns nu under samma tak. Från 1 januari delades det gamla
affärsområdet Leverans upp i två nya affärsområden, Posttjänster och Logistik. Postens verksamhet är därmed
uppdelad i fyra affärsområden: Posttjänster, Logistik, Frimärken samt Pack & Distribution.
Bra utveckling
Omsättningen 2009 var 35,7 miljoner euro, vilket är en ökning med 10,9 procent från föregående år.
Rörelsevinsten steg med 15,9 procent, om man bortser från de intäkter av engångskaraktär år 2008 som
härrörde sig från försäljningen av fastigheten Torggatan 4. Rörelsemarginalen var 9,0 procent, vilket är något
bättre än föregående år, om man eliminerar både fjolårets fastighetsaffär och årets förändring i avskrivningstid
för fasta anläggningstillgångar.
Med tanke på rådande lågkonjunktur är utvecklingen anmärkningsvärt bra. En av de bakomliggande orsakerna
är att Postens långsiktiga satsning på rationaliseringar i postnätverket och investeringar i IT-baserade
administrativa verktyg börjar bära frukt. Den ökade omsättningen har förverkligats utan att personalstyrkan har
utökats. En annan orsak är att Postens storkunder inom internethandel och postorder inte i nämnvärd
omfattning har drabbats av lågkonjunkturen, snarare det motsatta för vissa av dem.
Kraftig tillväxt
Uppdelningen av affärsområdena Posttjänster och Logistik har slagit väl ut och de två verksamhetsområdena
har kunnat fokusera på sina egna möjligheter och problem. Den sammanlagda omsättningen för de två
affärsområdena steg under 2009 med drygt 11 procent medan det sammanlagda rörelseresultatet steg med
drygt 20 procent. Det är en kombination av en kraftig tillväxt för Logistik och en tydlig kostnadsfokusering för
Posttjänster som har skapat den positiva utvecklingen.
Affärsområdet Posttjänsters omsättning minskade något under 2009. Importvolymerna minskade med 7,2
procent, vilket kan antas bero både på lågkonjunkturen och på den pågående digitaliseringen av administrativ
post. Den kostnadsfokusering som blev möjlig tack vare uppdelningen av affärsområdena har inneburit
betydande rationaliseringar inom alla delar av affärsområdet och därmed en klar förbättring av Posttjänsters
rörelseresultat. Postmängderna förväntas minska ytterligare de kommande åren varför en fortsatt effektivisering
av verksamheten är nödvändig.
Affärsområdet Logistik växte 2009 med över 50 procent. Den nya linjen på Åbo har varit en framgång och
lastmängderna på Helsingforslinjen har utvecklats positivt. Posten Ålands frakttrafik har växt med cirka 120
procent på två år och Posten Åland Logistik börjar nu ses som en etablerad spelare på den långtradarbaserade
fraktmarknaden till och från Åland. Den kraftiga tillväxten måste också ses i ljuset av att det samtidigt pågått en
global lågkonjunktur. Lönsamheten för affärsområdet Logistik är god och utvecklingspotentialen stor. Den
positiva utvecklingen förväntas fortsätta ännu flera år framåt.
Nedgång bromsades
Affärsområdet Frimärken fortsätter att producera högkvalitativa åländska frimärken och säljer dem med
framgång på den internationella frimärksmarknaden. Intresset för frimärken är utsatt för en kontinuerlig nedgång
på global nivå och det märks även bland Posten Ålands frimärksabonnenter. Nedgången i antalet abonnenter
bromsades något under 2009 och flera nya internationella projekt ska hjälpa till att hålla nedgången under
kontroll även de kommande åren. Lönsamheten för affärsområde Frimärken är trots nedgången väldigt god.
Affärsområdet Pack & Distribution fortsatte under året sin tillväxt om än i något lugnare takt än tidigare år.
Omsättningen ökade med 13 procent och resultatet var ungefär detsamma som föregående år. Pack &
Distribution står för drygt 60 procent av Posten Ålands omsättning och drygt 40 procent av Posten Ålands
resultat. Marginalerna inom Pack & Distributions verksamhetsområde blir allt mer pressade och
resultatmarginalen förväntas därför minska kommande år. Lågkonjunkturen har inte haft någon nämnvärd
negativ inverkan på internethandel och postorder men däremot är det tydligt att tidningsprenumerationerna
minskar, vilket leder till lägre volymer inom enheten för tidningspackning.
Nyemission i Air Åland
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Posten är en av huvudägarna i Air Åland och har efter nyemissionen i juni 2009 fortfarande en ägarandel om
17,2 procent. Posten har en plats i styrelsen och värnar om att stabila flygförbindelser till Åland ska fungera. Air
Ålands flyg används även som komplement för postforslingen mellan Åland och Finland.
Personalen en viktig resurs
Slutligen vill jag tacka Postens fantastiska personal för året som har gått. Postverksamheten är personalintensiv
och våra anställda är Postens viktigaste resurs. Förändringarna inom Posten fortsätter och med bättre verktyg
och effektivare processer kommer vi att kunna göra ett ännu bättre jobb de kommande åren.
Mariehamn, den 10 februari 2010
Henrik Lundberg, VD

AFFÄRSIDÉ OCH VISION
Posten Åland Ab:s övergripande affärsidé är att säkert och lönsamt förmedla meddelanden och varor mellan
företag och människor. Mottot för driften av Posten är att företaget ska ha nöjda kunder, personal som trivs och
att företaget ska generera tillräcklig vinst.
Posten Ålands övergripande vision är att vara den naturliga länken mellan människor och företag för förmedling
av varor och meddelanden på, till och från Åland.
Posten Åland består av fyra olika affärsområden som bedriver postnära verksamhet. Varje affärsområde har
egna kundsegment och strategier. Styrkan är ett gemensamt varumärke, en gemensam ledning, en gemensam
stab samt gemensamma utrymmen.

POSTEN ÅLAND POSTTJÄNSTER
Posten Åland Posttjänster bildades den 1 januari 2009 då det tidigare affärsområdet Posten Åland Leverans
delades upp i Posten Åland Posttjänster samt Posten Åland Logistik. Det första året för det nya affärsområdet
präglades av stort fokus på att optimera arbetsstyrkan efter belastning för att uppnå en bättre effektivitet.
Posten Åland Posttjänsters verksamhetsområde omfattar post- och tidningsutdelning, sortering, distribution av
paket samt försäljning och kundservice. Affärsområdet är organiserat i enheterna utdelning Mariehamn,
utdelning landsbygden, särutdelning samt postkontor och verksamheten bedrivs på totalt 20 verksamhetsställen
över hela Åland. För verksamhetens utveckling och ledning ansvarar affärsområdeschef Eivor Granberg.
Posttjänsters affärsidé är att effektivt och lönsamt erbjuda och utveckla distributions- och utdelningstjänster som
motsvarar kundernas, samhällets och Postens interna behov.
Resultatutveckling
Omsättningen minskade med 0,5 procent och uppgick till 8,0 miljoner euro (8,1 miljoner). Brevvolymer som
postades och distribuerades på Åland minskade under 2009 med 0,6 procent till 2,1 miljoner försändelser och
importvolymer för brev från fastlandet till Åland minskade med 7,2 procent till 2,2 miljoner försändelser.
Utdelning
Under året utvecklades ett GPS-system för utdelningen och de flesta postlådor har fått sin geografiska position
registrerad. GPS-systemet är ett viktigt verktyg för att optimera distriktsplanering samt att underlätta för vikarier
och förkorta inlärningsprocessen för nyanställda. Tidningsutdelningsavtalen sades upp per sista mars 2009 och
söndagsutdelningen upphörde i januari 2010. Nya tidningsutdelningsavtal har ingåtts för 2010 och med dessa
åtgärder torde tidningsutdelningen kunna bära sina egna kostnader under kommande år vilket inte var fallet
2009.
Postkontorsnätet
Inom postkontorsnätet fortsatte processen med ombildande av egna kontor till ombudskontor. Under 2009
flyttades verksamheten från ett eget kontor då postkontoret i Jomala ombildades till ombud. Verksamheten på
postkontoren har generellt ändrat under de senaste åren. Idag är utlämning av postorderpaket den tjänst som
efterfrågas.
Utmaningar 2010
Volymerna på brevsidan minskar medan volymerna av paket utlämnade på postkontor ökar något. Samtidigt
pressar nya aktörer på paketmarknaden priserna för de tidigare etablerade distributörerna av paket.

3

Omsättningen för affärsområdet väntas långsamt minska som en följd av volymminskningar på brevtjänster samt
pressade marginaler på pakettjänster.
Posttjänsters viktigaste uppdrag är att optimera arbetsstyrkan efter belastning för att uppnå en bättre effektivitet.
Egna postkontor ska så långt det är möjligt ersättas med ombudskontor.
Nyckeltal
• Omsättning: 8,0 miljoner euro
• Antal anställda: 109
• Antal utdelningsadresser på Åland: 14 800
• Antal utdelningsdistrikt/-linjer på Åland: 46
Nyckelhändelser
• Nytt distributionsavtal för pakethantering med Posten Logistik.
• Omläggning av utdelningsdistrikt, under 2009 i Finström, Lemland och Lumparland.
• Intern omstrukturering av arbetssätt och bemanning.
• Omläggning av postkontor i Jomala till ombudskontor.
• Nytt nordiskt terminalavgiftsavtal samt nytt ramavtal med Itella skrevs under året.
Eivor Granberg
Affärsområdeschef Posten Åland Posttjänster

POSTEN ÅLAND LOGISTIK
Posten Åland Logistik bildades den 1 januari 2009 då det tidigare affärsområdet Posten Åland Leverans delades
upp i de två nya affärsområdena Posten Åland Logistik samt Posten Åland Posttjänster. Det första
verksamhetsåret som eget affärsområde präglades av en aktiv kommunikation med kunderna om
verksamhetens utveckling, men även av en snabb expansion med bland annat en ny linjetrafik mellan
Mariehamn och Åbo.
Posten Åland Logistiks verksamhetsområde omfattar distribution av paket och pallgods, lokal- och
fjärrtransporter samt förtullnings- och speditionsservice. Affärsområdet är organiserat i enheterna försäljning,
kundtjänst, förtullningar samt lokal- och fjärrtrafik. För verksamhetens utveckling och ledning ansvarar
affärsområdeschef Dan Johansson.
Posten Logistiks affärsidé är att effektivt och lönsamt erbjuda och utveckla speditions- och transporttjänster som
motsvarar kundernas och Postens interna behov.
Resultatutveckling
Omsättningen ökade med 53,4 procent och uppgick till 3,5 miljoner euro (2,3 miljoner). Ökningen beror till mångt
och mycket på målinriktade satsningar där en ny transportlinje till Åbo är en av de viktigaste åtgärderna. De
lokala transporterna ökade under 2009 med 4 procent trots lågkonjunktur, vilket får ses som ett bevis på effektiv
förvaltning och en stabil prissättning.
Kundtjänst
Inför bildandet av det nya affärsområdet stod det klart att det fanns behov av en egen kundtjänst inom Logistik.
Verksamheten ställer krav på specialkunskaper och ett brett kontaktnät för att på bästa sätt lösa kundernas
transportbehov och sedan årsskiftet 2008/2009 har Logistik därför en egen kundtjänst.
Förtullning och spedition
Inom speditionsverksamheten fortsatte arbetet med att effektivisera processerna. De två senaste projekten är
elektronisk exportklarering från Finland samt exportklarering av gods från Sverige till Åland. De olika
effektiveringsåtgärder som vidtagits de senaste åren har haft önskad effekt – verksamhetsårets ökning av
förtullningsuppdrag har hanterats med oförändrad personalstyrka.
Utmaningar 2010
Posten Åland Logistiks strategi är att växa organiskt genom att ge ett bättre kundbemötande, att erbjuda
kunderna en högre kvalitet samt att ha en effektivare hantering av information som berör logistikprocessen. För
att lyckas med detta lanseras under året ett nytt system för fraktbokningar på internet. Tjänsteutbudet
kompletteras därtill under våren med frystransporter.
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Nyckeltal
• Omsättning: 3,5 miljoner euro
• Antal anställda: 27 personer
• Transporterad godsmängd i fjärrtrafiken: 33 500 ton fraktdragande vikt
• Utkörda paket på Åland: 78 000 stycken
Nyckelhändelser
• Daglig långtradartrafik till och från Åbo startades i juli.
• Möjlighet att erbjuda termotransporter på samtliga linjer.
• Egen kundtjänst bildades för Logistik.
• Antalet förtullningsuppdrag ökade med 16 procent.
• Fordonsparken utökades med två fjärrekipage.
Dan Johansson
Affärsområdeschef Posten Åland Logistik

POSTEN ÅLAND FRIMÄRKEN
Under hela året firade Posten Åland Frimärken att det gått 25 år sedan Åland fick sina alldeles egna frimärken!
Satsningarna på nya marknader fortsatte och ett förhoppningsvis långvarigt och lukrativt samarbete inleddes
med Macao i Asien.
Posten Åland Frimärken ska sälja åländska frimärken och samlarprodukter över hela världen, effektivt och
lönsamt, samt ge Posten Åland god vinst och PR. Genom frimärkena marknadsförs Åland världen runt.
Frimärkena fungerar också som en viktig symbol för självstyrelsen.
Verksamheten är indelad i två sektioner, försäljning och produktion. Försäljningen sköter försäljningskampanjer,
marknadsföring och mässdeltagande samt förmedlar information om Åland och om åländska frimärken.
Produktionen bearbetar frimärkena till olika samlarprodukter samt hanterar kundernas beställningar. För
verksamhetens utveckling och ledning ansvarar affärsområdeschef Anita Häggblom.
Resultatutveckling
Omsättningen ökade till 2,9 miljoner euro (2,8 miljoner). Förhoppningen är att 2010 kunna se ett trendbrott i
abonnemangsstatistiken. Jämfört med 2008 förlorade Frimärken 612 färre kunder 2009 och fokus ligger nu på
att behålla de befintliga kunderna och årligen minska nettobortfallet. Medelvärdet per beställning ökar årligen
och var 28,29 euro under 2009 (26,84 euro år 2008).
Ålands frimärken 25 år
Den 1 mars 2009 hade det gått 25 år sedan Åland fick sina första egna frimärken. Jubileet uppmärksammades i
en speciell bok som utkom i slutet av året. Jubileumsboken innehöll, förutom en historisk tillbakablick och texter
om bland annat avvikelser på frimärken och tryckerimetoder, även många äldre frimärken som inte längre finns
till försäljning.
Samarbete med Macao
Under 2009 fortsatte Frimärkens satsning på att nå nya marknader. Den asiatiska marknaden har länge varit ett
intressant område och från och med slutet av 2009 har Frimärken ett distributörsavtal med Macao. Det innebär
att vi säljer och distribuerar Macaos frimärken medan de i sin tur gör detsamma med de åländska frimärkena.
Den asiatiska marknaden bearbetades även genom att vi deltog i en mässa i Hong Kong i maj.
Utmaningar 2010
Marknaden för frimärksprodukter minskar stabilt från år till år. En expansion på nya marknader ska motverka
minskningen av kunder på de redan etablerade marknaderna, framförallt Finland, Norden och Europa. För att
genomföra denna strategi ska Posten Åland Frimärken hitta samarbetspartners exempelvis på den asiatiska och
den ryska marknaden. Under 2010 fortsätter samarbetet med Macao då en samutgivning med temat
kyrkointeriörer äger rum i slutet av augusti.
Frimärken ska bedriva en aktiv produktutveckling för att ligga i framkant vad gäller filatelistiska produkter på den
internationella marknaden. En inriktning på samlarmarknaden i stort, det vill säga andra än frimärksrelaterade
produkter, ligger inte inom Posten Åland Frimärkens uppdrag.
Nyckeltal 2009:
• Omsättning: 2,9 miljoner euro
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•
•

Antal anställda: 19 personer
Antal abonnenter: 34 645

Nyckelhändelser 2009:
• Ålands frimärken firade 25 år.
• Utgivning av Martti Ahtisaaris frimärke.
• Samarbete med Macao.
• Samutgivning i projektet Preserve the Polar Regions and Glaciers.
• Utgivning av böckerna ”Ålands frimärken berättar 2008-2009” samt ”Ålands frimärken 25 år”.
Anita Häggblom
Affärsområdeschef Posten Åland Frimärken

POSTEN ÅLAND PACK & DISTRIBUTION
Posten Åland Pack & Distribution har under de senaste två åren haft en omsättningstillväxt på nästan 50
procent. Under 2010 inleddes ett samarbete med det finska hemelektronikföretaget Verkkokauppa.com samt
med ytterligare 12 nya företag.
Affärsområdet Pack & Distribution riktar sig till internationella företag med stora volymer post, till vilka vi erbjuder
kundunika produktions- och distributionslösningar. Affärsområdet erbjuder i huvudsak tjänster till målgrupperna
e-handel, bank och finans samt förlag. Produktionen är uppdelad i enheterna plastpackning, varupackning, print
och kuvertering samt lager. För verksamhetens utveckling och ledning ansvarar affärsområdeschef Mats
Polviander.
Resultatutveckling
Affärsområdet Pack & Distribution hade ett mycket framgångsrikt år 2009. Omsättningen växte med 13 procent
jämfört med fjolåret trots att lågkonjunkturen medförde minskade volymer inom förlagsverksamheten och
därmed kraftigt minskad omsättning inom segmentet förlag. Resultatet för det gångna verksamhetsåret var på
samma nivå som fjolåret, även om rörelsemarginalen var lägre, främst till följd av ökade kostnader från
underleverantörer och distributörer.
Omsättningen på affärsområdet ökade under året med cirka 2,6 miljoner euro och landade på 22,6 miljoner
euro. Det är nytt omsättningsrekord och i linje med våra tillväxtmål. Det var fortsättningsvis kundsegmenten ehandel samt bank och finans som under året hade den största tillväxten.
Under 2009 ökade antalet försändelser med 10 procent till 23,2 miljoner (21,2 miljoner). Tillväxten i producerade
försändelser fördelas på kundsegmenten e-handel och bank och finans medan volymerna inom kundsegmentet
förlag minskat kraftigt.
Distributionslösningar
Under året inleddes samarbete med flera paket- och brevdistributörer. Det här gav möjligheter att erbjuda
konkurrenskraftiga distributionslösningar på en allt mer pressad marknad. Idag finns det redan flera distributörer
som kan erbjuda tjänster inom logistikområdet på den nordiska marknaden.
Utmaningar 2010
Segmentet e-handel har redan idag en relativt god penetration av den nordiska marknaden och nästa steg är att
bearbeta utvalda marknader utanför Norden. Segmentet bank och finans har ännu bara skrapat på ytan av den
nordiska marknaden och strategin för detta segment är att fokusera på att hitta flera nordiska kunder. Det tredje
segmentet, förlag, uppvisar på grund av tidigare ändringar i momslagstiftningen inte längre någon tillväxt. Så
länge ett positivt resultat kan upprätthållas för detta segment fortsätter dock verksamheten.
Nyckeltal
•
•
•
•

Omsättning: 22,6 miljoner euro
Antal anställda: 54 personer
Producerade försändelser: 23,2 miljoner
Omsättningsförändring per kundsegment 2008-2009:
o E-handel: 40 procent
o Bank/finans: 15 procent
o Förlag: -15 procent
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Nyckelhändelser
• Pack & Distribution kuverterade och postade 680 000 brev i ett och samma jobb. Det var Posten Ålands
största enskilda utskick någonsin.
• Samarbete inleddes med Finlands näststörsta hemelektronikföretag, Verkkokauppa.com.
• Samarbete inleddes med 13 nya företag under året.
Mats Polviander
Affärsområdeschef Posten Åland Pack & Distribution

PERSONALEN I ÅRSBOKSLUTET
2009 – Ett år av friskvård, medbestämmande och ledarskap. Så kan man kort beskriva året för personalen och
personalenheten. Året innebar också att många, i och med att utbyggnaden av Postterminalen blev klar, fick nya
arbetsplatser och att den största andelen av de anställda numera arbetar på huvudkontoret i Sviby, Jomala.
Som en del i arbetet med att samla personalen startade vi under 2009 ett projekt med syfte att öka
gemenskapen och kunskapen om de olika verksamhetsområdena inom Posten. Projektet tog sig uttryck i ett
antal konkreta aktiviteter som har löpt under hela året.
Under våren startades en friskvårdssatsning där vi tog fram en ny och egen typ av friskvårdskupong för de
anställda. I utvärderingen av friskvården kan vi konstatera att kupongerna har fungerat mycket bra och andelen
som utnyttjar den subventionerade friskvården har ökat markant under 2009. En nyhet var att vi kunde erbjuda
subvention även på kulturevenemang för de anställda.
Medarbetarundersökning med arbetsglädje i fokus
I samarbete med Ennova Consulting genomfördes i maj en stor personalnöjdhetsmätning. Enkäten som togs
fram mätte nivån av arbetsglädje och motivation. Resultatet för undersökningen blev i nivå med riksgenomsnittet
i Finland och detta måste betraktas som bra då Finland internationellt sett brukar ligga på en hög nivå gällande
personalnöjdhet. Målet är att för varje år höja personalnöjdheten och bli ännu bättre i fråga om gemenskap,
glädje och motivation på våra arbetsplatser.
Ledarskapsutveckling för gemensamma ramar
Under våren startade ett ledarskapsutvecklingsprogram med syfte att hjälpa Postens cirka 20 chefer att höja
kompetensen individuellt, men också som grupp. Programmet löper över två år och målet är att alla chefer ska
lära sig ramarna för hur ledarskapet inom Postens ska fungera. Ledarskapet ska vara gemensamt för hela
Posten och cheferna ska agera på samma sätt oavsett verksamhetsområde när det handlar om personalfrågor.
Johan Haglöf
Personalchef

VÅR MILJÖPÅVERKAN OCH VÅRA MILJÖMÅL
Posten Ålands miljöpåverkan hänför sig till övervägande del till utsläpp av växthusgaser. Den centrala
utgångspunkten för vår miljöstrategi är att bidra till att mildra påverkan av klimatförändringen.
På våren 2009 anslöt sig Posten som observatör, tillsammans med 25 andra postoperatörer, till PostEurop
Greenhouse Gas Reduction Programme (GRH). Målet med programmet är att minska CO2-utsläppen med 10
procent till år 2012 (i förhållande till omsättningen, jämförelseår 2007). År 2009 var CO2-utsläppen från Posten
417 ton på Åland, en minskning med tre procent från föregående år.
Posten Ålands miljöpolicy
Posten Åland tar sitt ansvar för miljön genom att:
• arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter.
• arbeta förebyggande och ta hänsyn till miljöaspekter vid upphandling, tjänsteutveckling och andra
förändringar.
• föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, ägare, leverantörer, allmänhet och andra
intressenter.
• utnyttja energi och andra naturresurser effektivt.
MILJÖNYCKELTAL

2009

2008
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CO2-utsläpp totalt på Åland ton/år

417

430

Egna fordon
Körda kilometer/år
CO2-utsläpp ton/år

420 611
158

426 969
163

Köpta transporter
Körda kilometer/år
CO2-utsläpp ton/år

644 225
225

634 025
220

Energi
Elförbrukning kWh/år
CO2-utsläpp ton/år
Värmeförbrukning kWh/år
CO2-utsläpp ton/år
Andel förnyelsebar energi

1 613 479
24
1 332 240
10
80 procent

1 467 676
36
845 740
11
65 procent

Avfall ton/år

615

600

Under året har sorteringen av avfallet utökats med uppsamling av små-elektronik.
3

Vatten/avlopp m /år
(Förbrukningsperioden är 1.10–30.9).

1 555

853

De stora skillnaderna 2008/2009 gällande energi, avfall och vatten/avlopp beror på att tillbyggnaden vid
Postterminalen togs i bruk 2009.
Miljöåtgärder 2009
För att förbättra energieffektiviteten vidtogs följande åtgärder under året:
•
•

Användningstider för energikrävande utrustning justerades.
Utrustning och belysning som tidigare lämnades på dygnet runt stängs nu av då den inte behövs.

Clas-Yngve Kero
Fastighetschef

POSTENS ROLL I SAMHÄLLET
Under 2009 fortsatte Posten Åland med en aktiv linje vad gäller idrotts- och kultursponsring på Åland. Miljön har
varit ett hett samtalsämne redan under flera år och detta börjar också ta sig uttryck genom sponsorprojekt med
miljöengagemang.
Kultur
Posten strävade under 2009 aktivt efter att kunna sponsra olika kulturevenemang på Åland. Under året gavs
sponsorstöd till bland annat Mariehamns Ungdomsorkester och Ålands Orgelfestival. Vidare har Posten under
året ställt upp för olika föreningar som arrangerat teaterframträdanden, konserter samt varierande former av
mässor.
Miljö
Under 2009 samarbetade Posten med Agenda 21 på Åland kring projektet Träd är hjältar. Ett utskick till både
privatpersoner och företag på Åland manade till inköp av träd, som sedan ska planteras i länder där det av olika
orsaker inte finns så mycket skog. Kampanjen fick både framgång och uppmärksamhet och en utmaning
lämnades vidare från Åland till omgivande länder om att genomföra liknande projekt.
Välgörenhet
Under sommaren arrangerade motorcykelklubben Kobba Hoppers ett evenemang till förmån för Ålands
Barnfond med Posten som en av sponsorerna. Under senhösten genomförde man inom ramen för Rädda
Barnen en hjälptransport till fattiga och nödlidande i Baltikum. Posten sponsrade hjälpsändningen genom att
låna ut en lastbil och bidra med bränsle för resan.
Idrottssponsring
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Sponsringsaktiviteterna är fortfarande störst på idrottssidan. Posten gjorde under det gångna året större
satsningar bland annat inom herrfotbollen, där IFK Mariehamns A-lag avslutade säsongen i Veikkausligan med
en fin fjärdeplats. Även på högsta nivå inom damfotbollen var Posten med och bidrog genom att sponsra Åland
United. Deras satsning bar under det gångna året hela vägen till första platsen i damernas liga. Kenneth och
Marcela Sandvik är två styrkelyftare som redan länge varit etablerade på toppnivå inom sina sporter och Posten
stöder makarna Sandvik i deras satsning.
Förutom sponsring på högsta nivå inom respektive sport försöker Posten också hitta sponsorprojekt där det
finns många aktiva utövare. Några exempel på detta är innebandy, bowling och skidåkning.
Sommarens stora evenemang på Åland var Öspelen, där Posten fungerade som huvudsponsor för den
åländska judotruppen. Posten spelade även en viktig roll som samarbetspartner och leverantör av olika tjänster
till Öspelen.
Posten är en av huvudsponsorerna till den åländska idrottsgalan, ett evenemang som samlar hela det åländska
idrottslivet.
Mottagare av julmärkesmedel
Posten delar årligen ut överskottet från försäljningen av julmärken till olika välgörande ändamål. Under 2009
valde vi att bevilja julmärkesmedel till Ålands Barnfond r.f. för införskaffande av en babysimulator för
livräddningsövningar på barn. Även Ålands Sjöräddningssällskap r.f. fick julmärkesmedel för införskaffande av
en defibrillator till sjöräddningsbåten Rescue PAF, utrustning som tidigare saknats ombord.
Björn Wennström
Marknadschef

STYRELSEN FÖR POSTEN ÅLAND AB
Styrelsen för Posten Åland Ab har under verksamhetsåret 2009 bestått av:
Anders Ingves
Styrelsens ordförande
Födelseår: 1958
Yrke: VD, Ålands Penningautomatförening (PAF)
Med i styrelsen sedan: 1.1.2009
Robert Lindfors
Styrelsens viceordförande
Födelseår: 1966
Yrke: VD/Egen företagare
Med i styrelsen sedan: 13.2.2008
Agneta Erlandsson-Björklund
Styrelsemedlem
Födelseår: 1961
Yrke: VD, Ålands Industrihus Ab
Med i styrelsen sedan: 13.2.2008
Anna Janson
Styrelsemedlem
Födelseår: 1976
Yrke: Ekonomi- och personalchef, Högskolan på Åland
Med i styrelsen sedan: 13.2.2008
Veronica Thörnroos
Styrelsemedlem
Födelseår: 1962
Yrke: Lagtingsledamot
Med i styrelsen sedan: 22.8.2003
Lämnat styrelsen: 23.9.2009
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