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Lyckosam flytt gör att Åland Post  
kan fortsätta med e-handelslogistik

Åland Post har publicerat en elektronisk version av bokslut och årsberättelse 
för 2021, där det framgår att året gick i linje med förväntningarna. Den stora 
flytten av Postens affärsrörelse inom e-handelslogistik till Vanda gick över 
förväntan, vilket skapar goda utvecklingsmöjligheter.
– Och att vi nu bestämt oss för att bygga en ny kundmottagning i vår  
terminal i Sviby innebär en stor förbättring för våra kunder och ökade  
möjligheter för oss att hyra ut lediga lokaler, säger vd Henrik Lundberg.

Under våren inleds ett byggprojekt vid Åland Posts lokaler i Sviby, där den nuvarande kund-

mottagningen flyttas, förstoras och förbättras. Den årsberättelse som nu publicerats innehåller 

de första idéskisserna på de nya utrymmena, som ska stå färdiga till årets julhandel.

– De kunder som besöker oss för att hämta ut paket kommer att märka en stor skillnad. Det 

nuvarande postkontoret i Sviby byggdes före näthandeln fanns och är inte alls anpassat efter 

de många och ofta väldigt stora paket ålänningarna hämtar ut hos oss. Genom att placera den 

nya kundmottagningen nära vår egen pakethantering och öka möjligheterna att få det man 

beställt direkt på släpvagnen eller i paketbilen skapar vi en betydligt enklare vardag för både 

oss själva och våra kunder, säger Henrik Lundberg. 

Den nya ingången gör det även möjligt att öppna upp en attraktiv del av fastigheten i direkt 

anslutning till den nya kundmottagningen för externa hyresgäster, som nu får tillgång till 

moderna och flexibla lokaler med bra ljusinsläpp och goda parkeringsmöjligheter. Att dessa 

lokaler blir tillgängliga hänger delvis samman med att flytten av verksamheten inom e-handel 

till Vanda nu är genomförd. De flesta storkunder valde att flytta med till Vanda och till den nya 

verksamheten som bedrivs under varumärket Axla. 

– Hittills har vår satsning på Axla gått jättebra. Jag tror få är medvetna om hur viktigt det varit 

för oss att vi verkligen lyckades med vår satsning på Axla. Om kunderna hade valt att inte 

flytta med oss eller om vi inte hade haft modet att försöka starta upp den här verksamheten 

skulle vi ha gått miste om fem, sex miljoner euro i förlorade årliga intäkter. Nu har vi i stället 

tagit möjligheten att jobba vidare inom e-handelslogistik, säger Henrik Lundberg.
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Antalet anställda i Vanda har fyrfaldigats på mindre än ett år och tack vare att man verkar 

inom den starkt växande e-handeln väntas Axla fortsätta växa på sikt. Verksamheten bedrivs 

för närvarande i lokaler som mäter 4.500 kvadratmeter, där det dessutom finns goda möjlig-

heter att ta större ytor i bruk i takt med att verksamheten växer.

– Vi ska också vara ärliga med att vi hade lite tur med tajmingen. I och med att vi etablerade 

oss i Vanda mitt under pågående pandemi var det lättare än normalt att hitta personal och 

lediga lokaler, säger Henrik Lundberg. 

För helåret 2021 minskar omsättningen jämfört med året innan och resultatet före boksluts-

dispositioner och skatt är -800.000 euro. 

– Den minskade omsättningen beror på att våra sista engelska kunder flyttade på grund av 

Brexit, när de nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021. Vi tappade även en stor distribu-

tionskund i oktober 2020, som återvände i november 2021, men den positiva nyheten syns 

inte i fjolårets siffror. 

Att resultatet är negativt beror ytterst på att Åland Post gör en reservation på drygt 1,1 miljo-

ner euro i enlighet med domen i Ålands tingsrätt. Det bör däremot noteras att Åland Post har 

besvärat sig mot domen och att Åbo hovrätt har beviljat fortsatt handläggning. 

– Bortsett från de poster som är av engångskaraktär gick den underliggande verksamheten i 

linje med våra förväntningar och den budget vi lade inför året, trots att pandemin givetvis haft 

en negativ effekt för vår fjärrtrafik, säger Henrik Lundberg.

Inför stämman den 12 april föreslår styrelsen att ingen dividend betalas ut för verksamhets-

året 2021.

För mer information, kontakta:
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