LANTBREVBÄRARE PÅ BRÄNDÖ
FRÅN OCH MED 20.10.2017
Nuvarande postombud på Brändö, Ålandsbankens kontor, har öppet
sista dagen 19.10. Från och med fredag 20.10 kommer Åland Post att
sköta postservicen med lantbrevbärare. Det ger en personlig service till
dig på Brändö.

Lantbrevbäring i korthet
All brevpost, tidningar, oadresserad och adresserad reklam, expressbrev
och varor i brev kommer på samma sätt som tidigare att delas ut till
postlådan. Förutom utkörningspaket som redan idag levereras hem
till dig kommer också postkontorspaket, som du tidigare hämtat från
postombudet, att levereras till ditt hem.
Postning kan du sköta via lantbrevbäraren som kommer att ha ett
grundutbud av frimärken, kuvert och vykort.

Utdelning
Utdelningen av brevförsändelser, tidningar och paket sker fortsättningsvis på vardagar enligt samma utdelningsrutt som tidigare. Utdelningen
påbörjas direkt efter färjans ankomst, måndagar kl. 12.00 och tisdag –
fredag kl. 14.30. När du får ett paket kommer lantbrevbäraren att kontakta dig och komma överens om utlämningen. Har du inte möjlighet
att ta emot paketet på ankomstdagen kan vi spara det i vårt utrymme
på Brändö för senare utlämning.

Postning
Du kan köpa frimärken eller posta brev och paket via lantbrevbäraren.
Betalning sker på plats med bankkort eller kontant. Vill du inte stå ute
vid postlådan och vänta på att lantbrevbäraren kommer kan du ta kontakt
på förhand och komma överens om ett stopp vid dig.
Frimärken kan du också köpa från Brändö Andelshandel. Brevlådor
finns vid butiken och flera platser i kommunen. Första klass brev som
postas före den på lådan utsatta stopptiden delas ut följande arbetsdag.

LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

Postkit
Med detta utskick följer också, till varje hushåll, en reflexklämma och en påse
med två frimärken.
Frimärkena kan användas för att skicka brev inom Åland. Reflexklämman är
till för att enkelt posta brev eller kort. Du placerar reflexen på din postlåda när
du vill meddela lantbrevbäraren att du har en färdigt frankerad försändelse i din
postlåda. Brevbäraren tar då hand om din försändelse och lämnar klämman
kvar i lådan.

Egen utlämningsplats
Får du regelbundet paket och vet att du inte alltid är hemma när lantbrevbäraren
kommer rekommenderar vi att du skaffar tjänsten Egen utlämningsplats. Tjänsten
innebär att du ger posten fullmakt att lämna dina paket på en överenskommen
plats. Registrerar tjänsten gör du antingen via Min Sida som du hittar på Åland Posts
hemsida www.alandpost.ax eller via en blankett som du kan få från lantbrevbäraren.
Obs! Vissa försändelser som kräver personlig kvittering eller som ska betalas
inkluderas inte i tjänsten.

Dina lantbrevbärare – kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med lantbrevbäraren för att komma överens
om ett stopp vid ditt hem kan du nå dem på följande sätt:
TELEFON: 040 649 4813
Normalt anträffbar må kl. 11.30 – 15.00 och ti–fr kl. 14.00 – 17.30
men även övriga tider kan det vara möjligt att få kontakt.

ROSA MIRÉN

E-POST: brevbarare-brando@alandpost.com
Lantbrevbäraren är också tillgänglig ti–fr kl. 17.00 – 17.30 i Åland Posts lokal
på nedre våningen i Brändö Andelshandels hus.
Obs! Försenade färjor eller stor postmängd kan medföra avvikelser.
FREDRIK EDLUND

Hjälp oss att utveckla serviceformen
Vi vill gärna utveckla lantbrevbäringen för att motsvara lokala behov.
Kontakta gärna oss med dina idéer.

Åland Post, kundtjänst
tel. 018-636 624
e-post: kundtjanst@alandpost.com

Vänliga hälsningar från Åland Post

WWW.AL ANDPOST.AX

