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Du haller nu Postchaufforklubbens jubileumskrift i din hand.

Klubben bildades den 10 oktober 1913 och har under aren fram
till var tid, utvecklats till en livaktig klubb.

Under de ar som gatt finner vi manga milstolpar i den fackliga
verksamheten.
Stora fragor har forhandlats frara till ett lyckat resultat, t ex

Atta tinunars arbetsdag
Semesterdagar
Lonefragor
AnstalIningstrygghet
Solidaritet mellan olika grupper

For fackforeningsrorelsen pA den statliga sidan innebar den
fulla forhandlingsratten (1966) kanske den storsta forandringen.

Manga ar de kamrater som genom aren har gjort stora insatser for
klubben. Det fackliga arbetet har for manga inneburit
uppoffringar da det ofta varit fritiden som har fatt anvandas.

Att ga in pA enskilda fragor eller personer skulle bli en
omojlighet och skulle inte heller vara rattvist.

Jag vill tacka alia de som varit engagerade i var klubb for det
fina arbete som utrattats. Tack vare er star vi p& en fast grund
idag och kan driva vara fragor vidare till nytta for medlemmarna

Slutligen hoppas jag att denna jubileumsskrift, med dess
upplaggning i form av ett stort bildcollage, ska ge en inblick i
var fackliga utveckling under 75 ar.

Kjell Johansson
Ordforande



POSTCHAUFFORKLUBBEN FYLLER 75 AR

Elektromobilen

I ar ar det jamnt 75 ar sedan den
forsta postbilen gjorde sitt stolta
intag i Kungliga Huvudstaden. Pa
varen 1913 kom den sa kallade
elektromobilen, som efter en kort
sejour ersattes med bensindrivna
bilar.

1913 I borjan av oktober inkoptes 13 st
Scania-Vabisbilar. Av dessa var 7
st av typ A, vilka betingade ett
pris av 8.800 kr, 3 st typ B, pris
8.600 kr, 2 st typ C, pris 9.400 kr
och I st typ D, pris 11.200 kr.
Hela priset for bilparken blev
117.075 kronor.
A-typen hade tackt karosseri och
anvandes for rundturer och mindre
transporter. Bilarna lastade normalt
250 kilo.
B- och C-typen hade oppet karosseri
och lastade normalt 500-700 kg. Dessa bilar skulle ersatta
Postverkets dubbelt sa manga hastfordon och utfora alia
transporterna.

I kontraktet med Scania-Vabis stod inskrivet att Postverket
skulle underhalla karosseriet, men i ovrigt hade bolaget atagit
sig att ombesorja reparationer, halla med bensin, olja, gummi mm
samt att ocksa tillhandahalla garage.
For detta fick Postverket betala 47.500 kr per ar under
forutsattning att hogst 178.850 km tillryggalades. Skulle
kilometerantalet overskridas med 10% blev Postverket skyldig att
kopa en ny bil for varje sadan okning.
For garaget betalades 2000 kr per ar.

Scania-Vabis hade kostnadsfritt lart upp 30 chaufforer och
atagit sig att varje ar lara upp ytterligare 7 man. Om
Postverket skulle behova annu fler utbildade, maste man betala
50 kr i "larpengar" for varje elev. Chaufforerna blev
posttjansteman i motsats till kuskarna som var s k utomverkare.



1920

Postgarden Sth 1

Postchaufforklubben i Stockholm bildades den 10 oktober 1913.
Starten skedde i kuskkammaren i ett mindre gardshus ovanfor
norra nerkorsporten till garaget.
Till interirastyrelse valdes: C Sund Ordf., Wahlin Sekr. och
V Eriksson Kassor.
Styrelsens forsta uppdrag var att skaffa sapa, borstar och
oljefarg for att fa kuskkammaren i anvandbart skick. Sedan C
Sund befordrats till annan tjanst avstannade arbetet mer eller
mindre vintern 1914-15 men aterupptogs nyaret 1916.

Manga och betydande organisationsfragor har behandlats av
Postchaufforklubben i Stockholm. Bland annat fragan om bildandet
av en riksorganisation for postchaufforer och framst bildande
av en riskkassa. Planen pa en sadan uppkom redan 1916.
I September 1920 tillsattes en kommitt^ for utredning. Redan i
november var fragan avgjord och p& nyaret 1921 borjade riskkassan
sin verksamhet. Den var forst en fri organisation, men gjordes
senare obligatorisk.



Utvecklingen har nu hunnit sS langt att brevladtomningen ar
fardig for motordrift.
Tva motorcyklar provas och 1921 ar utbytet av trampcyklar root
motorcyklar klart.
Ratt snart kom dock klubben underfund med de risker till liv och
halsa sora motorcyklisterna utsattes for. Sm& bilar vore battre
for personalen och mer ekonomiskt for Postverket.

Chauffer Norberg Sth 1-garden 20-talet

Lone- och tjanstefragor har klubben behandlat i tusental.
Sarskilt kan pekas p& den, efter postbilarnas inforande, forda
striden om dubbelvakternas slopande. Chaufforerna fick till sist
framgang, men bara p& son- och helgdagar.

Under fdrsta varldskriget fanns varken bensin eller gurnrai att
uppbringa. En del bilar maste tas ur bruk och hastakdonen ater-
infordes. Den storsta lastbilen forsags med bl a traringar. Att
den med dylig utrustning var allt annat an behaglig att kora
forstar nog var och en.
Postverket lyckades s& smaningom fran armens forrad f^ ut gummi-
ringar men bensinen var svarare att tillga. Istallet gjordes
forsok med motorsprit som dA var en nyhet pa omradet.
Eftersom motorerna var tillverkade for att ha bensin som bransle
var motorspriten ett daligt alternativ med upprepade motorstopp
som foljd.



Dartill kom, att skotseln av bilarna pa den tiden handhades av
Scania-Vabis och da Postverket inte hade nagon motorkunnig
kontrollant till sitt forfogande, lamnade skotseln mycket ovrig
att onska. For att rada bot p& detta missforhallande beordrades
en goteborgare vid namn Andreasson att tjanstgora som
kontrollant och garageforestandare i Stockholm. Efter detta for-
andrades forhallandena angaende bilarna och deras skotsel ratt
snart till det battre.

Chaufforskaren 30-talet

1931 Vid en uppvaktning hos GPS gjordes en framstallan om anbringande
av stopplyktor, korriktningsvisare A bada sidor, inlaggande av
gummimattor i bilarna, tilldelande av Nifelyktor till de motor-
cyklister som delar ut expressbrev i fororterna. Dessutom ska
dessa motorcyklister fa ratt att ta ut langre palsar an de
vanliga .
Framstallningarna bifolls av GPS.

Utokning av utrymmet i garaget, uppsattande av smor jstallning,
omandring av varmeledning till torkrummet, utbildningsfragan,
skadestandsf ragan var fragor som man fick lofte om att GPS
skulle utreda.
Vidare behandlades korlistor och kortider, rattegangsbitrade at
motorf orarna, inrattande av reservchauf f orsbef attningar avsedda
for aldre och sjuka kamrater, motorcyklarnas utbyte mot bilar
med mera.



Ett ladtomnings-
distrikt inrattas och
tva reservchauffors-
befattningar till-
sattes.

Nu borjade krav stallas
att Postverket borde
vara skyldigt att ha
sina fordon full-
standigt forsakrade.
Representanter for
Postmannaforbundet
meddelade att statens
verk inte ager ratt
att forsakra.
Riksdagen har uttalat
sig daremot

Sth Ban 30-talet

Nar andra varldskriget brot ut i borjan av September uppstod
brist pa bensin. Darfor fick aven Postverket forelaggande av
riksdagen att vidta atgarder for att spara pa drivmedel till
bilarna. I en rapport fran en sammankomst med GPS och Post-
direktionen meddelades att den enda forandring som gjorts var
att en del tjanster i ladtomningen blivit indragna. Aven en del
transportturer fran olika postkontor hade fatt inskrankningar .
P£ sA satt hade Postverket klarat minskad bensintilldelning.

En foljd av bensinbristen blev att son- och helgdagst janst-
goringen andrades till varannan istallet for som tidigare var
tredje. For klubben innebar givetvis kristiden att nya problem
uppstod som maste behandlas och atgardas.
Klubbstyrelsen lyckades bl a utverka att chaufforerna fick okad
tilldelning av vissa livsmedel.

1939

Fasaden mot Tegelbacken
Foto taget i kraftigt snofall julen 1938



Den minskade tilldelningen av bensin framtvingade alternativa
drivmedel. Darfor pamonterades gengasaggregat p& vissa biltyper.
Gengasdriften medforde dock stora risker speciellt vid slaggning
av aggregaten med gengasforgiftning som foljd.

Upprepade uppvaktningar gjordes hos GPS om gengasforgiftningen
och begaran om skyndsarama atgarder med utsugningsanordningar for
avgaserna att installeras pa postgarden Sth 1 och aven vid de
kontor dar in- och urlastning av posten sker i kallarvaningen.

Sedan det visat sig att de chaufforer som varit sjukskrivna for
gengasf orgif tning erhallit avdrag p& sin Ion kra'vde klubben att
sjukdomen skulle betraktas sora olycksfall i arbetet eller som
yrkesskada. Full Ion borde utga till den som drabbats. Detta var
en fraga som blev mycket segsliten och fdranledde upprepade
forhandlingar.
GPS bifoll emellertid till slut chaufforernas krav och
forklarade att full Ion tills vidare skulle utga i avvaktan pa
Riksforsakringsanstaltens promemoria, dar det bestamdes, "att
tjansteman vilken drabbas av gengasforgiftning, skall utfa
oavkortad Ion enligt lagen om yrkessjukdomar".
Elva chaufforer var vid tillfallet sjukskrivna for gengas-
forgiftning.

Vid prov som Gengasbyran
foretog pa postgarden
Sth 1, konstaterades att
forekomsten av koloxid
var sa pass hog, att
ornedelbara atgarder maste
vidtagas. Med hansyn till
detta forbjods all slaggning
och sotning av gengas-
aggregaten pa postgarden och
det bestamdes att detta
arbete skulle ske pa da'rfor
iordningstalld plats vid
Vintervagen.

Ladtommarna hade i borjan
av 40-talet Morrisbilar,
vilka pa grund av bensin-
bristen kordes pa metangas.
Gasen forvarades i en tub som monterats pa taket av bilen,
vilket gjorde att bilen kandes ganska "svajig" att kora.
Pa flera moten patalade chaufforerna den stora risk som denna
placering innebar. Gastuben vagde omkring 100 kg och att fa den
placerad pa den hogsta punkten av bilen maste anses sora trafik-
farligt, speciellt vid halt va'glag.

I en parentes i motesprotokollet har sekreteraren skrivit "att
en del kamrater anser att Morrisbilarna liknar torpedflyg och
andra anser att likheten med stortborabare ar pafallande".

Volvo med gengasaggregat



Vid ett mote behandlades en rapport fran gengaskommitt£en.
Dar redogjordes i korta drag for kommitt£ns arbete och mal. Fran
bdrjan var det meningen att institutet for folkhalsan skulle
handha dessa fragor, men dom stallde sig avvisande bland annat
p& grund av bristande tid. Dessutom visade institutet tendenser
att bagatellisera gengasfaran.
Strid uppstod darfor mellan A ena sidan fackforeningarna och
gengaskommitt^ns och & andra sidan Institutet for folkhalsan.
Bakom detta stod aven Riksforsakringsanstalten, som ansag att
det var for dyrbart att utbetala 7 kroner om dagen till kroniskt
gengassjuka, som var oformogna till arbete. De ansag att det ej
fanns nagot som hette kronisk gengasforgiftning.
Medicinalstyrelsen delade dock gengaskommitt£ns uppfattning och
dom utarbetade ett formular som noggrant skulle ifylias och
sandas in av var och en som hade blivit drabbad.

En fraga som blev aktuell p.g.a. en stold fran en oppen flak- 1943
vagn, var kravet om bevakningsman vid posttransport till
fororterna.

Antligen fick vi varme i bilarna.

En anlaggning for smorjning och bilskotsel fardigstalldes i 1945
garaget Sth 1.

Efter kriget atergick arbetet till normala gangor. For post-
chauf forerna, speciellt de som varit med om svarigheterna i tvA
varldskrig, kandes det befriande att f^ arbeta under normala
forhallanden igen.

Antalet medlemmar i klubben okade avsevart p& grund av det gamla
kravet om lasthjalp och bevakning av bilarna. Postdirektionen
tillsatte ett flertal extraordinarie tjanstman, som ocks& blev
medlemmar i postchaufforklubben.

Stockholm Ban 1947



Ladtommare vid Sth Ban.
Fr.v. Kalle Danielsson, Nils Martin, Per-Erik Harnberg.

Pensionarsklubben bildades.

1950 Chaufforskursen for elever utan korkort minskas fran 3 manader
till 3 veckor. De sora inte bar korkort far ga pa privat
bilskola. Kostnaden ersatts av Postverket.

1951 Anordningar for regn- och vindskydd byggdes for lastbitradena,
sorn annu vid den bar tiden vistades PA flaket aven under fard!

Sigvard Bjurgard 50-tal



Klubbens 40-arsjubileum firades med en hogtidlig och anslaende 1953
fest pa Hogloftet pa Skansen med over 100 deltagare.

Nu borjar en tid nar bilarna moderniseras och industrin arbetar
for hogtryck for att komma ut med nya produkter.
16 st nya Ford Thames koptes in till ladtomningen. Chauffor-
klubbens forslag om bilar av market Hillman forkastades.

Julrush i sno Sth Ban 1955

Artur Svensson och Edenvall vid Danderyd 2 omkr. 1955



Klaratorget senare delen av 50-talet

1957 Da var det dags att borja byta ut ladtommarbilar igen. 4 st
Volvo Duett provades, ett prov som foil val ut. Duetten blev en
slitstark bil, som skulle halla mattet anda fram till hoger-
trafikomlaggningen.

1959 Arbetstidsforkortningarnas genomforande blev pa bade gott och
ont. For lastbitradena innebar det en avsevard forbattring i
och med tjanstgoring endast var attonde sondag.
Konsekvenserna for chaufforerna blev daremot att samma arbets-
uppgifter skulle utforas pa kortare tid. Dessutom blev en del
sondagsvakter utan lastbitrade.
FrAgor om rasters inlaggande, tid for bilvard, garagefragor och
tid for iordningstallande av fordon var en del fragor for
klubben att ta sig an detta ar.

1960 Klubben staller sig positiv till ett forsok att sanka bensin-
forbrukriingen, vilket i sa fall ger klubben halften av de
insparade pengarna.

Ett 30-tal platser hyrs av Postverket i Vasagaraget, men akeriet
haller pa att utokas och forhandlingar pAgar om en inflyttning i
P-Klaragaraget.

Arsfesten hoiIs ombord pa Alandsbaten och det blev en mycket
lyckad tillstallning.



Lossning av "Finnpost" fran det finska
fartyget Wellamo vid Skeppsbron sent 50-tal



Postchaufforklubbens
styrelse omkring 1960

Ovre raden fr.v.

Lennart Jennevad
Arne Sjogren
Kalle Danielsson
Arne Le"mon

Nedre raden fr.v.

Borje Andersson
Bjorn Turin

1962

I sarorad med Post-Liv bar under aret medlemmarna erbjudits att
teckna en dods- och invaliditetsforsakrirlg till formanliga
villkor. Denna ar den forsta i sitt slag i Sverige.

Karapen fortsatter for att forkorta arbetstiden, speciellt helq-
t^anstgoringen. Nu far vi fri lordag var tredje vecka och
behover bara arbeta var sjatte sondag.

Sigvard BjuvgArd haratar vardepost som ska koras till
Myntverket. Sture Stenberg hjalper till vid lastningen



Postgarden Stockholm 1

Det var en mardrdm for den nye postchaufforen
att backa ned till "avgaende" mellan pelarna.



•

Efter beslut av var davarande Kungliga Majestat fick vi
tillatelse att kora i de i stan befintliga kollektivfilerna.
Detta beslut halsades raed gladje av postchaufforerna.

1963 Lordagstjanstgoringen minskas till varannan.

Lastvagnsparken moderniseras och lastbilen for aret ar Volvo
Snabbe med bensindriven V-8 motor.
Trots modernisering ar manga bilar i daligt skick. Bland annat
rostskador i stor omfattning. Postchaufforklubben bar darfor
begart en opartisk besiktning av bilarna.

Postchaufforklubben borjar bli kand som en av Postforbundets
mest livaktiga klubbar.

50-arsjubileum,

Den 9 mars firade
Postchauf fork lubb
sitt 50-arsjubilJ
pa Hagerstens raeil
borgarhus.

Deltagarna bankade vid ett
festligt dukat bord.

Sven Bengtsson emot-
tager en gava av
Sigge Lundfors, AVD 1



"Banplan" fylld med postbilar och akarbilar. "Farjorna" i mitten
av bilden star och vantar p& att f& lamna over sin post till
bilarna.

1Q66

En nyhet for aret ar fri advokathjalp vid trafikmal under
tjansteutovning.

Arbetstidsforkortningen fortsatter. Nu behover vi bara
tjanstgora var attonde sondag.

Pa grund av de dyra bensinkostnaderna framlades planer pa ari-
skaffning av bilar med dieselmotorer. Detta foranledde inte
nagra gladjehopp hos chaufforerna.

Jul- och nyarsafton stangdes postkontoren kl 14.00, men
chaufforerna skulle arbeta som pa en vanlig vardag med bada
lagen. Dessutom skulle formiddagsvakten forlangas med inellan 45
min upp till 1 tim och 50 min utan overtidsersattning. Efter
forhandling andradea dock detta beslut till fordel for
chaufforerna.

Ett fran Postverket kommande forslag om slopande av chauffors-
utbildning bemots kraftigt av postchaufforklubben.
En utbildningskommitte bildas med representanter fran Stockholm,
Goteborg och Malmo.

Med anledning av den okade brottsligheten mot Postverket, har
den via Poststyrelsen verksamma sakerhetskommitten tillsatt
sar : 'Ida sakerhetsgrupper i storstaderna.

Kraven L\e arbetsmiljo borjar mer och mer gora sig horda.
Foljden blir att. renhallningen forbattras p& postgarden Sth 1
samt battre stad Ing och belysning i P-Klaras omkladningsrum.



Sdren Borg och Stig-Evert Eriksson p& Norrmalarstrand

Den nya svenskbyggda bilen "Tjorven" byggd for bilbrevbaring
provades ocksa i ladtomningen men med ringa framgang.
Den kunde aldrig leva upp till Volvo Duettens slitstyrka och
mangsidighet.

Volvo Duett DAF "Tjorven"



Frensch Jonsson tar bort tejpen
fran stralkastaren pa SAAB:en
innan starten.

Dagen H

1967 Arets stora hojdpunkt var
forstas ornlaggningen till
hogertrafik, som skedde
son den 3 sep kl 05.00.

Kl 04.50 stannade all trafik
for att kora over till hoger
sida. Bara nyttotrafik fick
kora till att borja med.
Chaufforerna var ute och
flyttade brevlador till den
hogra sidan av gatan.

Ladtommarna fick vanja sig vid
att ha ratten till hoger i
bilen eftersom Volvo Duett
byttes ut mot SAAB V4.

Saval hogertrafikomlaggningen
som bytet till hogerstyrda
bilar skedde mycket smidigt.
Detta tack vare hastighets-
begransningar och framforallt
chaufforernas lojala beteende
i trafiken.

Ejnar Linnstrand pa ladtominartur vid skeppsbron.



1968

Arbetstiden faststalles och begransas till 42,5 timmars
arbetsvecka.

En ny chaufforsutbildning borjar ta form. Intruktoren tar hand
ora en egen elev i 9 dagar vid utbildning for tung bil.
Utbildningen for la'tt lastbil tar 3 dagar.

I mitten av maj genomfors en stor fdrandring av sorterings- och
transportapparaten.
Postnummersystemet tas i bruk.
Paketsorteringen i Arstadal startar och darmed borjar vi anvanda
postbehallare, till en borjan i ringa omfattning.

Fran postchaufforklubbens arsfest pA restaurang Malmen den 9 mars,



Posten till och fran Finland, som tidigare befordrats med bat, 1970
bar under aret borjat skickas med bil.

Det okade uttaget av overtidstimmar pa biltransporten
framtvingar ett allmant mote. Dar framlades ett forslag att
begransa overtidsuttaget till max 15 tim per manad.
Efter omrostning godkandes forslaget, men det skulle inte borja
galla fdrran den 1 januari kommande ar. Detta mest for att klara
den narstaende jultrafiken.
Representanter fran arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen
gjorde en arbetstidskontroll, dar de konstaterade brott mot
arbetstidslagen.

En stor del av den tunga vagnparken flyttas nu till Sellbergs-
garaget vid Cederdalsgatan.

Arbetstidsforkortningen fortsatte aven in pa 70-talet och forde
med sig en hel del forandringar for personalen.
Lordagstjanstgoringen minskades till var fjarde lordag och
fridagsavlosare tillsattes.

Antal olycksfall i arbetet okade, mest fot- och benskador.
Detta till foljd av den okade postbehallar- och pallhanteringen.
Darfor stalldes krav pa tilldelning av skyddsskor. Postverket
bidrog med 15 kroner per par och ar, men subventionen hojdes
senare till 50%.

SJ strejkade och samtliga posttransporter kordes med bil. 1971

Uppstallning av bilar for rast.



1972 Nu borjar man rycka i vara lastbitraden. Tili en borjan bara
nagra stycken under semesterperioden.

Roster hojs for ersattning till de, som maste anvanda sin egen
bil for att komma till arbetet da inga kommunala fardmedel finns
att tillga.

Postbehallarhanteringen fungerar daligt. Mycket beroende pa den
daliga tillgangen pa behallare och att Postverkets lokaler i
manga fall ar belt olampliga ur behallarsynpunkt.

1973 Ett nytt sakerhets-
radiosystem togs i
bruk och installerades
i samtliga fordon i
Stockholmsomradet.
Radiosystemet bygger
pa tva talkanaler
och en larmkanal.
For att tacka
kostnaderna for detta
beslutas att 22
lastbitrades-
befattningar ska
dras in.

Samtidigt flyttade
trm exp. in i lokaler
belagna pa Bryggar-
gatan 10

Christer Ekman i radiocentralen

Invigning av transportmastarens expedition



60-arsjubileet firades
i en av hotel1 Malmens
festvaningar.

-
Borje Andersson och Ulla Johnsson i dansens virvlar,

Aterigen startar en ny omorganisation i borjan av oktober.

Energikrisen detta ar medforde stora prishojningar pa bensin
och olja. Darmed aktualiserades vart gamla krav om
bilersattning.
I juni manad visade medlemmarna att man ej var nojd raed sin
situation. Tva kvallar i rad samlades chaufforer och
lastbitraden pa Sth 1 och kravde att Postverket skulle ordna
overliggningsrum for personalen. Kraven resulterade i att vi
tillerkandes viss bilersattning for resorna till jobbet pa
morgnarna. Ersattningen blev 3.20 kr per mil, hogst 21 kr per
dag.

1974



I november-74 gavs det fdrsta numret av tidningen MelIan Varven
ut.

Chaufforerna klagar over sarnre arbetsforhallanden efter
lastbitradesindragningen. Efterhand anstalls 26 nya lastbitraden
for att fa organisationen att fungera igen.

Bilarna blir bara storre och storre. Vi far Volvo F85:or sora
rymmer 15 postbehallare.

Postverket bar svart att f& personal p.g.a. laga loner, oregel-
bunden arbetstid och helgtjanstgoring. Dessutom finns det gott
om arbete p£ arbetsmarknaden.

1976 Aterigen dags for en ny ladtomraarorganisation. Mandag-Fredag
tomms 5 turer och 5 turbrickor tas bort.

1977 Stockholm Ban overtar Ilgodsets gamla lokaler, vilket for oss
betyder lite battre lastnings- och lossningsforhallanden.

Inrikes flyttas fran Bromma flygplats ut till Arlanda.

Skapbilar inbackade till Blekholmsbryggan.
Lastbitrade Sandberg pi vag till ett arbetspass.

1978 Lastvagnsparken moderniseras och det ger battre arbetsmiljo for
chaufforerna.
De sista Volvo F83:orna byts ut mot Mercedes, Ford och Volvo
F609.

Biltransporten overfores fran Stockholms postregion till Sth
Ban.

-
Den ordinarie sondagstjanstgoringen forsvinner helt och vi
behover bara jobba var sjatte lordag.



Ulf Wiberg, Lars Danielsson och Ernst Askeback
i vantan pa att all post dras fram och sorteras
sa att kupe"turen kan slappas ivag.

Kjell Sundstrom och Erik Mattsson i vantans tider.



Roberto Bava fran det glada farjelaget

Olavi Makinen i lastningstagen raed
Kjell Sundstrom i bakgrunden.



Projektarbetet pa Tomteboda postterminal startas. 1979

Postchaufforklubben far med representanter i projektgruppen for
att bevaka vara intressen.

Den okade postmangden kraver storre och storre bilar. Darfor
kops tv& Scania-81:or till akeriet. Dessa rymmer 18 post-
behallare och ar tankta att anvandas p& Enkoping och Hjort-
hagen, dit korsbandsavdelningen har flyttat.

"Hamta- lamnaorganisationen" var borjan till ett nytt tankande
inom posten. Ledningen borjade inse att man maste fornya sig
och utvidga sin verksamhet.

Ordercentralen drog igang sin verksamhet den 1 maj. 1980
Till en borjan bemannad med en arbetsledare, fyra heltids-
chaufforer och en deltidsanstalld.

For att f& en sakrare och effektivare transport provades under
fyra veckor ett transpondersystem som mottes med misstank-
samhet fran personalen. Provet utfoll med klent resultat.

En fortsattning pa de nya tankegangarna inom posten var att 1981
man skulle forsoka ta till vara personalens ideer och
erfarenheter. Forslagskommitten bildades och dit kunde man
skicka in sina forslag, som efter provning belonades med den
summan som ansags skalig.

70-arsjubil^et firades den 26 mars p& Piperska muren med god 1983
anslutning av saval ung som gammal.
God mat och fin underhallning av Trio m£ bumba gjorde festen
till ett glatt minne.

Festdeltagare vid dukat bord.



Tomteboda Postterminal

1983 Efter manga ars projektarbete stod en ny stor postterminal
och vantade pa att fyllas med post och personal.
Den 1 april var terminalen delvis klar for inflyttning och
biltransporten var en av avdelningarna som fdrst skulle flytta
in. Vi fick ett stort och rymligt garage med plats for runt
200 bilar samt ljusare och trevligare omkladningsrum.
Det mesta blir bra mycket battre for oss chaufforer, bl a
slipper vi aka ut pa stan nar vi ska tanka bilarna.
En del saker kunde dock ha blivit battre. Ex biltvatten,
oljebaren och platsen for bilvard.

Biltransporten skulle
heta produktions-
kontor 1, men den
benamningen slog aldrig
riktigt va'l ut.

Timtraktamente infordes
for de chaufforer, som
ar borta fran
terminalen i 4 timmar.

—'...,..''"-...,
Huvudentr^ och infart till



Vi fick en modernare radiocentral med tva operatorsplatser.
Till sin hjalp har man en databank dar det finns en oandlig
ma'ngd information att tillga om bilar, postkontor, korlistor m m,

Goran Pettersson i radiocentralen



1984 Krav pA C-behorighet infers for att f& kora tung lastbil, en
utbildning sorn man nu kan fa pA Tomteboda.

Rivningen av Sth Ban paborjas.

Bilarnas storlek okar. Biltransporten far sin storsta Scania
82:a forsedd med boggi. Bilen tar 21 postbehallare och
trafikerar i forsta hand Enkoping.

1985 Premiar for Tomteboda rattmasterskap. Det ar en "tavling" for
alia postchaufforer p& terminalen.
Rattmasterskapet bestar av manoverprov och ett teoretiskt
avsnitt. Ett 75-tal chaufforer lockades att medverka
premiararet, dessutom ett flertal intresserade askadare.

Ett populart inslag var besoket av rallystjarnan Gunnar
Pettersson fran det av posten sponsrade team VAG. Gunnar genora-
forde rattmasterskapet, utom tavlan, med gott resultat. Han
visade ocksa upp sin korskicklighet med en Audi Quatro.

Audi Quatro, Stiq Blomcjvist's rallvr ?hi 1



Foretagspaketbanteringen
borjar komma igang mer
och mer.
Personalen ar missnojd,
man tycker att varken tid
eller resurser racker till
for att gora ett bra jobb.

Posten ser sig om efter
storre och ryraligare
lokaler.
En del av utrymmena vid
Arstadal hyrs fortfarande
och kan tas i ansprak.

Ola Edvinsson staller
paketen i korordning.

Anders Johansson delar ut f oretagspaket Vasterlanggatan



1986 Posten fortsatter sitt nytankande och planerar "servicedagar"
for sina anstallda. Det ar en form av fortbildning, dar alia ska
fa vara med och beratta hur man upplever sitt arbete och om man
har ideer om hur arbetet kan forenklas och forbattras.

For Tomtebodas del holl vi till i en festvaning p& soder, som
heter Nurnberghuset. Deltagarna kallades i grupper om cirka: 10
personer, fick ata god mat och uppleva en trivsam dag
tillsammans med kamrater i en annorlunda miljo.

Allt som togs upp pA servicedagen antecknades och overlamnades
till saval produktionschef som terminalledning.

Ett av kraven pa Nurnberghuset var lika Ion for lika arbete.
Det var kanske en bidragande orsak till att alia chaufforer
placerades i N:9 och tjansttidsklass beroende pa arbetslivs-
erfarenhet.

Vi fick ocksS ett
"Tomtebodat i11agg"
pa 300 kr och manad,
som en liten extra
bonus for det ibland
stressiga och harda
arbetet.

Fortbildningen fort-
satter med halkkorning
pa Gillinge trafik-
ovningsbana.

Det fordes en haftig
debatt runt "farligt
gods". Nagra firmer
skickar gods med
oriktig varu-
beteckning i hopp om
att inte bli avslojade.

Skyddsplaggen har varit
ett kart debattamne
i manga ar.
Postchaufforklubben
lyckades driva igenom
att fa prova "Snickers",
populart bland
chaufforerna. Efter ett
provoar, bestamde sig
Posten for att infora
dessa klader i det
ordinarie sortimentet.

Lasse Lundstrom i Snickersklader



Sven-Erik Nilsson och Hasse Linder i samsprak med Thure
Johansson-Jankanpaa (i bilen) ute pa Arlandas flygplatta.

"Igloo blir ett nytt
uttryck i post-
hanteringen. Posten
lastas i special-
container for vidare
befordran ut till
flygterminalen.
Containern a'r gjord
for att kunna fraktas
direkt till flyg-
planet utan ora-
lastning.

Arne Gralander

>en gamla tanken pa transpondersystem dammades av igen och
infordes pa Tomteboda. Samtliga bilar registreras vid in- och
utpassering fran lastgarden och garaget.
1Ett sakerhetssystem" sager posten. "Ett kontroll- och over-
vakningssystem" sager chaufforerna. Meningarna ar delade.

Vi far lediga lordagar aret ow!

Den nya Klaraterminalen a'r klar for invigning.

PTP-systemet ar senaste nytt som ska pro\^as p^ Tomteboda.
Det ar en databas dar man bl a kan planera in fardrutter pa
ett effektivt satt och pa sa satt spara in en del av de dvra
transportkostnaderna.

1987



Ja, det bar var ett litet forsok att sammanfatta vad som bar
bant under postchaufforklubbens 75-ariga historia, men det ar ju
naturligtvis bara en brakdel av vad som tilldragit sig under
arens lopp.

Det ar manga pionjarer som borde ha namnts vid namn och manga
handelser som kunde ha berattats om tid och utrymme funnits.

Bilderna kan kanske beratta en del och vacka minnen till liv hos
lasaren.

Var gode van och arbetskamrat Uno Lundin borjade arbeta med den
har minnesskriften till 70-arsjubil^et, men hann ej bli fardig
till detta. Meningen var att han efter sin pensionering skulle
fortsatta sitt arbete. Odet ville annorlunda och han avled en
kort tid innan han skulle sluta sin anstallning vid Posten.

Vi som tog over Uno's arbete tycker att det har varit
inspirerande, att sitta och bladdra i gamla protokoll och titta
pa gamla bilder fran forr.

Vi overlamnar vart arbete och hoppas pa manga glada minnen vid
lasning av denna jubileumsskrift.

Tomteboda i februari 1988

Ewa Olofsson Henrik Leppakorpi Bertil Johansson

Fotografierna har vi lanat fran: Postmuseum
Tomtebodaposten
Chaufforklubbens bildarkiv
Anders Enarsson
Kenneth Broms
Stig-Evert Eriksson



Protokoll fran motet med Postchaufforklubben
i Stockholm

Motet hallet i den sA kallade Kuskkammaren, den 10/10 1913.

1) Harvid besldts att en klubb bland kamraterna skulle bildas
for att battre kunna tillvarataga speciella intressen.

2) En interimstyrelse tillsatts, harvid valdes

till ordforande Sund
" sekreterare Hagberg
" kassor Eriksson

Sasom suppleanter blefvo Wahlin och Sjoberg.

3) Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta stadgar for klubben
samt att klubbens namn skulle blifva Postchaufforernas
Klubb, Stockholm.

4) Vidare fick styrelsen uppdrag att uppratta en skrifvelse
till Kungl. Generalpoststyrelsen hvari skulle begaras
arvodets hojande.

Detta ar protokollet fran Postchaufforklubbens
allra forsta motet vid bildandet 1913.



Korlista som anvandes omkring 1930.

UPPGIFT
a

goromal och tjanstgoringstider for de sasom chaufforer
tjanstgorande trenne forste-postiljonerna.

Vakt 6:30 fm-ll:10
11:45 fm-3:30 em

6:30 Ser efter att bilen
ar hel samt fyller
kylaren med vatten.

6:45 Forsegling samt av-
lamning av Vax-
holmsposten till
baten, som avgar
kl 7:15 fm. Hamtar
post a de batar som
inkommit under
natten

7:30 Forsegling samt av-
lamning av posten,
som befordras med
angf "Vaxholm 3"
och med Gustafs-
bergsbaten, av-
gangstid kl 8 fm

8:15 Forsegling samt av-
lamning av post
till 9-batarna
Hamtar post a in-
komna batar och
aterkommer till
avd kl 10

10:15 Bitrader omedel-
bart med forseg-
ling av post till
11 & 12 batarne.
samt avlamnar de
poster, som till-
hora denna ronden.
Hamtar post a de
batar, som in-
kommit. Ater till
avd kl 11:10.

11:10-11:45
11:45 Forsegling av post

till 1-batarne samt
avlamning av posten.
Hamtar post a in-
komna batar. Ater
till avd kl 1:30.

1:40 Forsegling och av-
lamning av post
till 3-batarna. Hamtar
post a inkomna batar.
Ater till avd kl 3:15.
Inskrivning av batar
i liggaren.

Vakt 8:30 fm-3 em

8:30 Tillsyn av bilen
8:45 Lamnar och hamtar

post A resp. batar
Ater kl. 10:15.

10:15 Bitrader med for-
segling av post
till 11-batarna.
Avlamning och
hamtning av post.
Ater till avd.
omkr. kl 11:30

11:30-12:00 Frukost-
rast.

12:00 Bitrader forseg-
ling av post till
1-batarna.

12:40 Forsegling av post
till 2-batarna
Aker med dessa
poster samt hamtar
a resp. batar.
Ater till avd.
kl 2 em.

2:00 Lastar omedelbart
och avlamnar post
till 3-batarna
Hamtning av post &
inkomna batar. In-
skrivning av batar
i liggareb. Ater
till avd kl 3.

Anm. Denna vakt hamtar
och lamnar post a
de batar, som
lagger till vid
Skeppsbron, Riddar-
holmen, Munkbron
och Clarastrand.

Vakt 3:30-10:30

3:30 Hamtar post I
Finlandsbatel
som inkommerl
3-tiden, avel
som hamtningj
fran ovriga I
komna batarJ
Ater till avl
omkr. 4, avll
ning till kll
4:30.

4:30 Forsegling al
post till 5:1
batarna. Avll
ning och haml
ning av post!
Ater till avl
omkr. 5:30. I

6:00 Hamtning avJ
fran inkomna I
batar. Ater 1
avd. kl 6:30|

6:30 Avlamning ocl
hamtning av m
Ater till avl
kl 7:15

7:15 Hamtning avl
Ater till avl
8:25.

9:00 Hamtning avl
fran inkomnaI
tar. Ater til
avd. omkr. 9:1

10:20-10:30 In-
skrivning avl
batar i ligga|

Anm. Efter 4:30,
och 9:00-tur<
smorjning oc
putsning av
bilen under
sammanlagt c
2 timmar.



Kbrlista av dags datum. (Batloparen)

21 BJP Datum: 880208-12:11

KdRLISTA TBA
F 0 M 88-01-

* VAKT D 29* BILCAR) 28 673 ! DO ODD .' 00 000
13 T 0 I'l 00-00-00* ID-MR 1029 * FLM 432 ! !

00 000 'MS. TI ON TO FR Ld 3d
!X X X X X

ruR

i

2

<4

KL ! BESdKER TUREN / MEDFdR POST FRAN .'ZON.'ANV
„ _«„_„ » 1 | |

05.45 - 06.00 ! DAGLIG KONTROLL OCH FRAMKoRNING ! '3

06.00 - 06.40 ! EXTRA TURER (KONTAKTA TRM; ) l.'b

06.40 - 09.25 ! TRANSPORTER ENL BATLISTA ! l.'cf

09.30 - 10.00 ! RAST .' '

10.05 - 13.35 .' TRANSPORTER ENL 8ATLISTA ! l.'cf

13.35 - 13.45 .' BORTKoRNING/GARAGERING ! '

F.'LP! ALT. LITT / MEDFdR POST TILL

.' !D 29-30

i i

! .'TRANSPORTER ENL BATLISTA

1 I

! .'TRANSPORTER ENL BATLISTA

.' .'GODKA'ND SF 48: 87-10-13 HL

21 6TP Datuin: 380203-12:11

AnvisningsbfLaga for vaht: 29
Sa'Ller fr<3n 88-01-13

a) HoRLISTAN SKALL FoLJAS. EV AVVIKELSER BESTAMS AV ARBETSLEDNINGEN
TEL TILL TRC; 731 7770

b) ANSVARSGdROMAL VID KLARA.
c) BUSSTERHINALEN SLUSSEN AHGdRES CA: 07.00, 11.00 OCH 12.45. U7VAX-

LING AV POST TILL OCH FR5N STH 1.

f.) ARBETSPAUS ERHALLES ca 08.35-03.50 OCH 13.00-13.10.

ORIFTKONTORET SKARGARDEN
132 00 SALTSja-BOO
HELIKOPTERPERIODEN

&?TLISTA
A n k a m m a n d e

BY= BARKARBY
K=STROMKAJEN
S=SLU5SEN

! SKfiRGARDSPOSTKONTOREN VECKA ANKOMSTTIDERNA AVSER TOMTEBODA

1 I V k l 1
Ankammande post f ran 1 MSndaa 1 nr 1 T l sdag

! 1
1 10.40 I 10.40-

Gal lnOby IBY09.40 1 BY09.40
! 1

Skalvlk- I - " - 1 - " -
! 1
1 1 1

IngmarsU I - " - I I - " -
i i i

Stavsudda I - " - I I - " -
1 1 !
I 1 1

Maja I - " - 1 1 - " -
i i i
1 1 !

Sandhamn ! - " - ! I - " -
i i i
I I I

NamdB ! - •" - ! ! - " -
1 I 1

. 1 11.20 ! I 11.20
RunmarO OBS BAT IS 09.12 1 IS 09.12

! 1 1 10.40
Hire (pua) I 1 IBy09.4D

I I I
1 1 1

HusarQ (pua) OBS BAT 1 1 1

Vk ! I V k l I V k ! ! V k !
nr I Onsdag 1 nr 1 Torsdag I nr ! Fredag I nr I LOrdag

I I | I I i i
1 10.40 I 1 10.40 ! ! 10.40 ! ! 10.40
IBYD9.40 I IBY09.40 ! IBY09.4D I IBY09.4D
1 ! ! 1 ! !„!
I | | | { i i
j _ a _ 1 \ - » - | | _ u _ | | - » _

1 ! ! 1 ! ! I

1 _ « _ | i _ '» _ i | _ n - i i _ » _
i i i | i i i
1 I I < 1 ! I I
| — 11 - i i . » — i | — » - i i — " —
1 I I I I ! _ _ !
1 1 ! I I ! I
| _ H _ j 1 _ tt — 1 | - " — 1 1 — » —

i | | i i i i
I . I 1 I I 1 I
| _ « _ 1 1 _ « - 1 1 _ U — I 1 _ M _

1 I I I I I I

1 I I I I ! I

i - ft . j i - n — i | — j ' « . i i — " —

1 I I 1 I ! _ _ !
I 11.20 1 ! 11.20 I I 11.20 ! ! 14.20
IS 09.12 I !S 09.12 I IS 09.12 I IS 13.42
i i i i i i i

ANKOMSTTIDERNA AVSER STOCKHOLM KLAHA

1 I I I I 10.40 I I
I I ! I !By09.40 I I
I 1 1 ! ' ! ! ! _ - _ _
I 11.00 1 I I I 11.00 ! !
IK 10.40 I I I IK 10.40 I !
1 1 1 I I I !

Vk
nr
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S T O C K H O L M

lierr Berggren,

Tegnergatan55

STOCKHOLM DEN 5 juli 1958

Lied anledning av ^der v/ forfragan hava vi harmed aran

offerera supe' for c:a'90 persorer den 6 novernber 1958 enl .

fol jande :

Sandv/iches

Varnratt /Bl. kottratt/

Dessert /Glace/

10 cl . "brannvin 5 cl . cognac xxx, pilsner, kaffe och servis

Kroner 8;- pr person.
For daraer 5 cl . brannvin jante 2-̂ - cl . svensk likb'r.

dnskas smorgasbord , men f .b". sanna ar priset

Iironor 9:- pr person.

1-j glas ".Madeira till desserten tillkor.r̂ er 1:- pr. person.

Skulle foreningen bnska disponera stora ivietsnlen jante lilla

salen kan netta arrangeras orn bestallniiigen I:o:":::er att uppga

till ininst 1500:- kroner.
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khoJfi; 1 arsk.

IB/6.

•

'
/





- ••

' .

O



* • » ,
« • *•

/»'•,*.".»"•_.

T A C K A R GENOM B A R N E N S DAGS FORENING

SIN EGEN F A D D E R

Poskhaufforskiubben i Sfockho m

FOR EN G L A D OCH S T A R K A N D E SOMMAR. E D E R GODA

GAVA HAR VERKSAMT BIDRAGIT TILL ATT SKAPA EN BATTRE

OCH L Y C K L I G A R E F R A M T I D AT DET UNGA S V E R I G E

STOCKHOLM I AUGUSTI 1942

OrdfOrnnde i Bsrnens Dags FSrening. Ordferonde i Barnens Dags fSreningj ityrelic.

Ledore f8r Barnens Dag.
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NAGRA REPRESENTANTER UR POSTCHAUFF6RKLUBBENS STYRELSE
UNDER DE GANGNA 75 AREN

ORDF6RANDE
1913-14 C Sund

1915-28 J E Berg

1929 P Lundqvist

1930-33 I Lindh

1934 P Lundqvist

1935-36 R Bergling

1937-41 E Lindstrom

1942-50 M G A Vallin

1951-59 N E Turin

1960 K O Ljungman

1961-62 G T Ahl

1963-64 S L Bengtsson

1965-67 K O Ljungman

1968-69 Uno Lundin

1970 Borje Andersson

1971-76 Borje Grahn

1977 Bengt Borjesson

1978-84 orjan Pettersson

1985-86 Anders Sundberg

1987- Kjell Johansson

KASS6R
1913-14 V Eriksson

1915-18 C J Hagberg

1920-26 H Beiggren

1927-41 A Jonsson

1942-47 L Eriksson

SEKRETERARE
1913-14 Wahlin, Hagberg

1915-18 K A Nilsson

1919-27 Okanda

1928-29 Anders Aberg

1930-33 E Lindstrom

1948-65 K J Danielsson 1934 K Jansson

1966-69 L Noreberg 1935-36 Herbert Berggren

1970 K G B Andersson 1937-41 M G A Vallin

1971-72 Goran Thelberg 1942-43 K A Johansson

1973 Alberto Selini 1944 Herbert Berggren

1974- Sven Bengtsson 1945-47 R Bergling

1948-51 K H Starenius

1952-55 K O Ljungman

1956-60 E E L Jennevad

1961-63 S B Ygstedt

1964-65 L Noreborg

1966-67 B Ygstedt

1968-73 S Bengtsson

1974-76 B Borjesson

1977 6 Pettersson

: ." 1978 G Lundstrom

1979-81 R Svensson

1982-83 G Wardemark

1984 M Lindqvist

1985- N Edstrom


