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Mariehamn först med postutdelning 
varannan dag

I och med att den nya postlagen träder i kraft den 1 januari 2023 införs 
efter årsskiftet stegvis varannandagsutdelning över hela Åland, där 
Mariehamn är först ut. De åländska dagstidningarna fortsätter tills vidare att 
delas ut samma dagar och tider som förut och även i övrigt lär hushållen 
endast märka av små förändringar.

Den exakta tidpunkten för när Åland Post inför utdelning varannan dag i Mariehamn är inte 

fastslaget än, men det sker tidigast i februari 2023. Under året som följer införs samma 

modell för resten av Åland, där utdelning av post sker måndag, onsdag, fredag varannan vecka 

och tisdag och torsdag varannan vecka.

Ända sedan lagtinget godkände den nya postlagen tidigare i år har Åland Post arbetat intensivt 

med att förbereda för övergången till utdelning varannan vardag.

– Vi har genomfört mätningar av de olika distrikten, vi håller workshops med personalen och 

vi lägger ner massor med arbete på att förbereda för att övergången blir så smidig som 

möjligt, säger Eivor Granberg, affärsområdeschef för Posttjänster.

I det här skedet finns det inga planer på några uppsägningar, däremot minskar Posten ner på 

olika tillfälliga och tidsbundna tjänster.

– Förändringen leder snarare till att vi lättare kan erbjuda heltidstjänster till våra anställda, 

vilket både gör det enklare att behålla och rekrytera personal. Vi ser också att övergången 

innebär att vi kan undvika bli beroende av samhällsstöd och dessutom att vi får ökade 

möjligheter att göra utdelningen fossilfri, säger Eivor Granberg.

Eftersom de flesta hushåll redan i dag högst får brevpost någon dag i veckan och eftersom 

utdelningen av dagstidningar till prenumeranter fortsätter som tidigare blir den faktiska 

skillnaden för hushållen liten.

Övergången till utdelning varannan dag bedöms heller inte få några negativa följder för varken 

myndigheter, föreningar eller företag.



PRESSMEDDELANDE
30 augusti 2022
Sviby, Åland

ÅLAND POST LTD

PO Box 1000, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland | P: +358 (0)18 6360 | info@alandpost.com | www.alandpost.ax | Business ID: 2220702-9

– För företag och organisationer som har vår företagstjänst Hämta/Lämna eller en postbox 

fortsätter vi att dela ut brevpost varje vardag. Företagspaket och frakt där utkörning ingår 

berörs inte, säger Eivor Granberg.

För mer information, kontakta 

Eivor Granberg, affärsområdeschef för Posttjänster

Tel. 018-6360


