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Förord Lasse Borg

Styrelsen för PRO Posten beslöt på våren 2020, på förslag av en medlem, att  föreningens 
35-åriga	historia	skulle	firas	hösten	2020.	En	jubileumsskrift	för	1985	–	2005	finns	redan.	
Dags att skriva del 2.

När	PRO	–	Postens	pensionärsklubb	bildades	1985	var	Ingvar	Johansson	ordförande	i	Stats-
anställdas Förbund avd. 3015 som dels tog initiativ att klubben bildades, dels sedermera 
blev	ordförande	i	föreningen	2006	till	2011.	Han	deltog	aktivt	i	klubbens	första	jubileums-
skrift. Nu när vi skriver jubileumsskrift ”del 2” så är Ingvar med och har fått uppgiften att 
beskriva	åren	2006	–	2010.	Vilken	eldsjäl.
Åren	2011	–	2015	beskrivs	av	ordförande	Lasse	Borg.	De	sista	åren,	2016	–	2020,	är	sekre-
terare Birgitta Ström författare. Det innebär till viss del att de femton åren blir beskrivna på 

lite olika sätt. 

Det	finns	några	viktiga	milstolpar	under	dessa	år.	Från	och	med	
2012 blir alla nya medlemmar anslutna i PRO. Anslutningsformen 
att enbart tillhöra klubben upphörde.  Vi bearbetade samtliga 
dessa personer och väldigt många anslöt sig också till PRO. 1 ja-
nuari var det 77 anslutna (ej PRO) och nu är vi 13 personer. 2015 
skapade vi på initiativ av Ingvar vårt friskvårdskort för att ge våra 
medlemmar	en	”knuff”	för	en	bättre	hälsa.	2018	bytte	vi	namn	till	
PRO Posten.

Postnord har haft och har ständiga omorganisationer och idag är 
”vårt” företag mer eller mindre en strimma av vad Posten var i 
gamla fornstora dagar. Idag har fordon, cyklar mm blå färg. Några 
år fram till 2019 deltog vi som funktionärer i anrika cykelklas-
sikern	Skandis	(1909	–	2020)	och	en	del	andra	aktiviteter	med	
cykel. Det gav oss många sköna slantar bl.a. byggdes det upp en 
fond för att användas vid vårt jubileum. 

Som sammanfattning över tiden kan man säga att föreningen har 
fört en mycket bra och omväxlande verksamhet. Klubben har letts 
av	många	ambitiösa	och	uppoffrande	medlemmar	som	med	kraft	och	
lust stått bakom verksamheten. Många medlemmar har varit trogna 
besökare	på	träffarna	och	deltagit	i	de	olika	aktiviteterna	som	erbju-
dits. Många som har lämnat vår förening av olika anledningar har 
gjort betydande insatser. Vi minns dem med tacksamhet.

Vår förhoppning är att vår skrift kan väcka minnen till liv och inspirera oss inför framtiden. 
2035 fyller föreningen 50 år. Låt oss önska bra år framöver vad gäller föreningens verksam-
het och att vi slipper den typ av pandemier som vi just nu upplever och som slagit ut i stort 
all verksamhet. Vi önskar också att vi pensionärer får bättre förutsättningar för vår verk-
samhet från riksdag, region och kommunen och att våra medlemmar har en god hälsa.  

I	denna	skrift	finns	också	sju	olika	bilagor	(se	innehållsförteckningen)	 	 	 	 	
            Lasse Borg
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Förord Ingvar Johansson

Jag har blivit ombedd att skriva några rader om verk-
samheten i föreningen under min ordförandetid i PRO 
Posten åren 2006-2010.  

Liksom den förra jubileumsskriften som omfattade åren 
1985-2005 kommer den här skriften huvudsakligen 
från genomgång av protokoll och anteckningar från 
föreningens styrelse-, månads- och årsmöten. Arbetet 
väcker många minnen och händelser till liv, inte minst 
om personer som dyker upp i protokollen och som 
gjort	många	fina	insatser	i	föreningen.	Verksamheten	
har redan från första början omfattat studier i många 
ämnen och ofta också varit förknippade med uppföl-
jande resor.

Promenader=friskvård har varit på dagordningen under 
alla år, vid Gläntan först, sedan Grindstugan och nu vid 
Fyrishov.

Föredrag med intressanta och aktuella föreläsare i vitt 
skilda ämnen har varit många under årens lopp. Många 
som	har	varit	studieansvariga	har	gjort	väldigt	fina	in-
satser och varit påhittiga när det gäller ämnesval.
    
     Ingvar Johansson

Christer i berättartagen på besöket 
hos Uppsala Industriminnesförening 
i oktober 2015
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2006

Beslut togs i styrelsen att sända ut en broschyr från Räddningsverket ”Säkerhet i vardagen” 
till alla medlemmar.

Namnfrågan för föreningen var ständigt på dagordningen. I mars tog styrelsen beslut att 
namnet skulle vara PRO Postens pensionärsklubb Uppsala.

Möteslokaler	var	under	året	Hjorten	i	källaren	i	hörnet	av	Dragarbrunnsgatan	och	Sankt	
Olofsgatan. En lokal på Väpnargatan 25 var också anlitad. Föreningen var lite husvill sedan 
Postens lunchrestaurang stängt. 

Studier	om	boken	Carl	von	Linné	–	en	biografi-	var	en	passande	upptakt	till	Linné-jubileet	
2007. Även studier om Bohuslän och resa dit genomfördes i juni månad. Detta var sista 
gången som resor genomfördes i anslutning till studier.

Gäster på månadsmötena var under året bl.a Gunilla Lindberg som berättade om ”starka 
kvinnor” i  Uppsala. Kurt Eriksson berättade om sin familjs förhållande till Cypern.

Besök på Stadsteatern och föreställningen om von Sydowska morden som hände i Uppsala på 
gamla Gillet. Föreställningen var gjord efter en bok som en släkting till den mördade fadern 
skrivit.

Vid novembermötet beslöts att man skulle delta i PRO:s veteranvetartävling. Under åren har 
nåtts	fina	framgångar	i	tävlingen.

20-årsjubileet 16 maj 2006

Styrelsen hade under 2005 beslutat att på något sätt dokumentera föreningens första 20 år 
med att ge ut en enkel jubileumsskrift och arrangera en resa av något slag. Det bildades en 
arbetsgrupp, BOKA-gruppen, som bestod av Ingvar Johansson, Torbjörn Tegelmo, Stig Gus-
tafsson och Kerstin Göransson.

Den 4/5 var jubileumsskriften klar att gå i tryck. Det gjordes på Postterminalen med god 
hjälp	av	Janne	Rosengren.	Han	har	för	övrigt	hjälpt	föreningen	många	gånger.	Arbetsgruppen	
hade gjort ett bra och gott jobb.

16/5	åkte	ett	40-tal	medlemmar	med	buss	till	PRO:s	folkhögskola	i	Gysinge	för	att	fira	fören-
ingens 20 år. Vi började med en god lunch i matsalen, sedan var det dags för en rundvand-
ring	inom-	och	utomhus	under	guidning	av	skolans	rektor.	Hon	talade	sedan	också	om	skolans	
verksamhet och historia. I övrigt blev det promenader i och kring omgivningen och besök på 
Naturum.

För en del deltagare blev frestelsen för stor när de såg boulebanan och passade då på att 
spela några kulor.

På återresan till Uppsala var det dags för premiär av 20:års- skriften som delades ut till alla i 
bussen.

Ett	enkelt	och	trivsamt	sätt	att	fira	föreningens	20	år	var	till	ända.	
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2007

Ur verksamhetsberättelsen kan saxas: ”Liksom tidigare under de senare åren går det mer 
trögt att rekrytera nya medlemmar. Det har troligen sin orsak i kontaktsvårigheter genom att 
Postens organisation har förändrats och presumtiva medlemmar på grund av förtida avgång 
från Posten är yngre och därför mer engagerade i andra sammanhang i samhället”.

Antalet medlemmar 2007 var 151 en ökning med 11 stycken.

Under året har 6 månadsmöten samt årsmötet hållits där snittet varit c:a 30 medlemmar.

Studierna har handlat om landskapet Jämtland och ”Kvinnorna i nya Sverige”.

Hans	Alsén	berättade	om	profiler	i	Uppsala,	Ingvar	Johansson	om	minnen		från	en	resa	till	Ke-
nya och om en färd på transsibiriska järnvägen till Kina.

En logotyp för föreningen presenterades under hösten.

En av traditionerna i föreningen är julbordet, i år avåts det på restaurang Senioren.

Resa till Oljeön vid Ängelsberg i maj 
2019. På hemvägen besökte vi det 
jättelika	brandområdet	Hälleskogs-
brännan i Västmanland.
Överst: Framför ångpannan på 
Oljeön
Mitten: Den tappra skaran på Ol-
jeön
Th: Brandområdet besöks av 
många	varje	år	och	har	fått	flera	
gångleder
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2008

Kurt Eriksson lämnade styrelsen i början på året på grund av hälsoskäl. 

Veteranvetartävlingen fortsatte detta år med laget som bestod av Kerstin Göransson, Sonja 
Christiansson	och	Torbjörn	Tegelmo.	Vi	mötte	Södra	Hagunda	i	första	matchen.

Kassören Lasse Andersson meddelade att kostnaderna för blommor till avlidna medlemmars 
begravning har ökat kraftigt. Styrelsen  beslöt att uppvaktning fortsättningsvis skulle utbeta-
las till fond som anges i annons. Saknades uppgift skulle inbetalning göras till ”Vi-skogen”.

Bidrag från SEKO detta år uppgick till 5 000 kronor och aktivitetsbidrag  från Uppsala Kom-
mun till 6 835 kronor. 

”Det har väl inte undgått någon att PRO Sverige har en ny ordförande. Det gläder oss att Curt 
Persson är medlem i vår förening”.

Reginateatern	gav	”Hej	Povel”	en	hyllning	med	Lasse	Eriksson	och	vi	bokade	20	platser	som	
bjöds ut enligt principen ”först till kvarn”.

Under	året	var	det	några	intressanta	föreläsningar	och	berättelser.	”Postbarnet”	Per	Holmgren	
talade om aktuella klimatfrågor på ett förtjänstfullt sätt. Det var nära 50 åhörare i den under-
måliga	lokalen	Hjorten	som	kommunen	tillhandahöll	pensionärsorganisationerna.	I	september	
berättade Kåre Messing på sitt typiska sätt om sin verksamhet i Posten med särskild betoning 
på	sitt	arbete	på	Postskolan.	Även	hans	intresse	för	Hurtigrutten	berörde	han	målande	”som	
han	levt	med	hela	livet	från	barnaåren”.	Han	överlämnade	också	kort	och	brev	han	fått	från	
skolbarn som han guidat på Suttung och hoppades att barnens brev skulle hamna i förening-
ens arkiv.

Ingvar Johansson berättade om ett besök i Dubai. Avdelningen kuriosa var ”att en tredjedel 
av världens byggkranar var på plats i Dubai”. Mot slutet av året gästades vi av PRO:s nyvalde 
ordförande Curt Persson som gick igenom aktuella frågor för pensionärer. Bland annat var 
”pensionärsskatten” på tapeten och denna orättvisa känner vi ju igen i våra dagar. I proto-
kollet från månadsmötet i oktober kunde man läsa att Posten skall återgå till regionindelning 
från 2009.

Medlemsantalet för 2008 var 154.

Medlemsträff	på	Storgatan	i	februari	
2016.
Från vänster Stefan Karlsson, Lasse 
Borg, Caisy Tedenlind och Inger 
Jakobsson
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blir

2009

Flytten	från	Hjorten	till	”Tingsrättshuset”	på	Storgatan	11	i	februari	började	synas	i	protokol-
len. Styrelsen beslutade om medlemsskap i Folkrörelsearkivet och hade därmed tillgång att 
arkivera föreningens handlingar. Gemensam rubrik för annonsering under Föreningsnytt i UNT 
(Upsala Nya Tidning) hade tagits fram för att samla all PRO-annonsering och även de andra 
pensionärsföreningarnas annonsering under gemensam rubrik.

Gunilla Estrin Persson har gått cirkelledarskap i IT i ABF:s regi och skall tillsammans med Gu-
nilla Andersson leda cirklar i datautbildning i Uppsala. Datautvecklingen tränger sej på… och 
denna cirkel tillhör framtiden.

Folksams förändringar i medlemsförsäkringen kritiserades starkt av PRO och berörda med-
lemmar.

Årets	julbord	avåts	på	Grindstugan	med	49	deltagare,	gott	och	trevligt	om	än	en	aning	
trångt.

I april gästade Bengt (BTJ) Jansson oss på månadsmötet och spelade och pratade på ett trev-
ligt sätt.

Kåre Messing återkom och denna gång talade han om andra världskriget i Norge och då 
främst om hans förhållande till Bergen. 

Forskningsresanden och fotograf Ove Andersson berättade om sina resor till Sibirien och an-
gränsande	områden.	Här	har	man	noterat	jordens	lägsta	temperatur	-71,2	grader.

Medlemsantalet för detta år har jag inte fått fram.

2009 är året då

En	skön	fikastund	efter	
PROmenix, tisdagspro-
menad i Stadsskogen i 
februari 2019



Sidan 9

2010

Under året gjordes det tre studiebesök: Uppsala Industriminnesförening med förnämlig guid-
ning av Roland Agius, visning av Uppsala Domkyrka som dock stördes av aktivitet i kyrkan 
och besök på Nyby äldrecentrum där man visade en utställning av tändsticksmodeller, bl.a av 
Domkyrkan.

Författarbesök av Kjell Eriksson och av Torgny Swedberg som talade om sitt arbete på Tull-
verket. Ingvar Johansson berättade och visade bilder från Terrakotta-armén i Xian i Kina.

Styrelsen	beslöt	om	ändring	av	medlemsträffarna	till	att	bli	en	blandning	av	formella	möten	
och andra aktiviteter.

I	augusti	2010	firades	föreningens	25-årsjubileum	med	en	dagsresa	per	buss	till		Grissle-
hamn. Där togs vi emot av författaren och journalisten Erik Eriksson som tog oss med på en 
promenad.	Han	berättade	om	Grisslehamn	med	utgångspunkt	från	sina	böcker,	en	romansvit	
och en släktkrönika som till stor del handlar om starka kvinnor. Resan blev mycket uppskat-
tad och avslutades med lunch på Svanberga Gästis.

Valberedningen anmälde stora problem med att få fram kandidater till styrelsen inför 2011 då 
Ingvar Johansson, Torbjörn Tegelmo och Kristina Wikström avböjt omval.

Medlemsantalet 2010 var 160 medlemmar.

Besök på Stadsteatern i Uppsala i oktober 2019
Ovan: Fikastund 
Tv: Den stora skohyllan
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2011

Inför detta år hade sittande ordförande Ingvar Johansson inkl. styrelsen vädjat om nya per-
soner som måste ”ställa” upp i kommande styrelse. Mera att läsa i protokollet för årsmötet. 
Vid årsmötet valdes Lasse Borg som ny ordförande, Stefan Karlsson ny kassör efter Lasse 
Andersson, Inger Jakobsson som sekreterare efter Torbjörn Tegelmo, Caisy Tedenlind som 
studieorganisatör efter Kristina Wikström. Som ny i styrelsen tillkom också Gunvor Karlsson 
(ersättare).

Under	året	hade	vi	tre	medlemsträffar:	besök	på	Upplandsmuséet,	Gunilla	Lindberg	som	
berättade om Uppsala Förr och Nu, representant från Swedbank Juristbyrå. Julbordet blev en 
succé med 60 deltagare med bra försäljning av skraplotter.

Budgetmötet bestämde att medlemsavgiften för medlemmarna som inte är anslutna till PRO, 
höjs till 150 kronor. From 1 januari 2012 kommer alla nya medlemmar att bli anslutna till 
PRO.

Några axplock från våra styrelsemöten; på marsmötet bestämdes att fortsätta skänka 300 
kronor vid medlemsdödsfall. Finns inte någon speciell önskan skickas summan till VI-skogen.

Vi startade arbetet med att samla in medlemmarnas mailadresser. Som avslutning för våren 
tog styrelsen en tur med räkbåten.

I	början	av	hösten,	vid	ett	utskick,	fick	alla	en	folder	om	bra	och	dåliga	mediciner.	

Under pandemitiden har Källparken varit vår 
huvudsakliga	träffpunkt.	Bilderna	är	från	sep-
tember och oktober 2020.
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På årsmötet delade vi ut 18 (se lista) förtjänsttecken för fem år i styrelse eller andra uppdrag 
inom	föreningen.	Vid	detta	tillfälle	gick	vi	några	år	tillbaka	eftersom	flera	inte	fått	de	senaste	
åren. 

From 2012 blev alla nya medlemmar invalda som PRO-are. Många av de ”äldre” accepterade 
övergången till Riksorganisationen som var helt frivillig. Annars blev de kvar som förenings-
medlemmar.

Under	året	hade	vi	fyra	medlemsträffar,	års-	och	budgetmöte.	Dessutom	genomförde	vi	tre	
utflykter.

På	medlemsträffarna;	i	mars	fick	vi	besök	av	Polisens	presstalesperson	Christer	Nordström	
som berättade om aktuellt från Polisen. Bl.a. lyfte han fram oss äldre som ofta ”sitter” i köks-
fönstret	och	tittar	ut.	De	är	våra	”Pelargonspanare”.	På	aprilmötet	berättade	Åke	Eriksson	
(f.d. brandman) hur vi skyddar oss mot bränder i vår vardag och hur vi gör för att överleva 
i svåra situationer. På årsmötet hälsade vi Christer Nilebring välkommen som ny i styrelsen. 
Han	tog	ansvaret	för	skraplotterna.	På	junimötet	beslutades	att	Gunilla	Andersson	blir	hemsi-
desansvarig. På budgetmötet slog vi troligen rekord på antalet deltagare med 66 personer då 
vi hade Jacke Sjödin som underhållare. 

Våra	utflykter	började	med	en	hemlig	resa,	vi	besökte	Gysinge	något	som	flera	gissade	i	tidigt	
stadium.	Gysinge	ägs	och	drivs	av	PRO	riks	och	där	finns	ett	väldigt	brett	kursutbud.	Vi	åt	
lunch	samtidigt	som	vi	begrundade	Dalälven	som	flöt	strax	utanför.	Under	våren	hann	vi	ock-
så	med	en	utflykt	till	Birka	som	avslutning	på	cirkeln	om	Uppland.	Mångsysslaren	Lasse	Åberg	
och	hans	museum	fick	ett	besök	i	oktober.	Tillsammans	med	Föreningen	Postfolket	grillade	vi	
korv vid Sunnerstastugan. 

Start av studiecirkeln släktforskning under ledning av Bosse Larsson och en stor satsning av 
cirkeln Mitt liv i Posten. Där beskrev vi hur vi hamnade i Postverket.

I januari lämnade vi gamla handlingar till förvaring hos Folkrörelsearkivet. Veteranvetartäv-
lingen blev kortvarig, vi blev utslagna av Björklinge med ½ poäng.

Tidigare Riksdagsledamoten Birgitta Dahl på besök på en med-
lemsträff	på	Storgatan
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2013

Vid årets första utskick, med information om de närmaste aktiviteterna, hade bifogats en 
resumé över sjukresor och färdtjänst. From 2013 började vi annonsera i UNT under pensio-
närsnytt.

Vid	en	träff	med	tjänstemän	inom	Uppsala	kommun	för	+65	fick	vi	veta	att	från	nu	och	fram	
till 2030 kommer antalet pensionärer öka från 30.000 till 50.000. Varje person i särskild bo-
ende kostar 500.000 kr/år (2013).

Från	våra	medlemsträffar	kan	nämnas,		”håll	hjärnan	i	gång	för	att	hålla	hjärnan	i	form”	–	
leg. Psykolog Vasilis Bakolas berättade, ett sätt hur vi kan behålla och öka möjligheterna till 
ett bra minne. Bl.a. motionera varje dag och nå sin personliga max puls. Räkneex; Vi utgår 
från	220	minus	din	ålder	x	80%	=	din	max	puls.		Konstnären	Hans	T	Forsberg	berättade	hur	
det är att måla i akryl, under mötet skapade han en tavla som han skänkte och som auktio-
nerades	ut.	15	maj	besökte	vi	Lindvalls	kafferosteri.

Höstens	program	började	med	besök	av	f.d.	landshövdingen	Hans	Alsén.	Han	berättade	om	
sitt händelserika liv bl.a.  sekreterare för statsministern Olof Palme, landshövding i Uppsala 
län mm.

Författaren	Jan	Fridegårds	dotter	Åse	berättade	om	sin	pappa	och	de	många	möten	som	pap-
pan	hade	hemma	med	sina	författarkollegor.	Ett	mycket	populärt	möte	var	utan	ämne	–	all-
mänt prat om allt mellan A -Ö.  Vi genomförde budgetmöte och julbord. 

Våra promenader och ett antal studiecirklar har vi klarat av under året.

Under året genomförde vi uppringande verksamhet bland våra medlemmar, hur ”mådde” 
medlemmen och vad vi kunde erbjuda. 

På besök vid Söder-
hällsgården i Älvkar-
leby och besök på 
”dass” (2018)

Julbord 2013
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2014

Utskicket	av	vårt	vår-	respektive	höstprogram	trycks	nu	hos	HSO,	(Handikappföreningarnas	
Samarbetsorgan) och till vårprogrammet bifogades en broschyr om våra mediciner. (Rätt att 
få en genomgång av recepten, olämpliga mediciner för pensionärer). 

Under	året	hade	vi	förutom	års-	och	budgetmöte	haft	10	medlemsträffar,	och	av	de	senare	
innehöll besök av Gottsunda kyrka och reningsverket i Kungsängen (Uppsala Vatten). På 
marsträffen	bjöd	vi	på	våfflor.	Utöver	detta	genomfördes	två	heldagsresor	till	Djurgården	med	
besök på ABBA museum samt resa till Forsmarks Kärnkraftverk. 

30 medlemmar i snitt deltog på våra aktiviteter.

Vi har haft studiecirklar inom följande områden; släktforskning, berättelser om vår första tid i 
Posten och hur det ”gick” till att vi hamnade där?

Grundkunskaper	i	data	PROs	Prosit.	Hälsocirkel	med	namnet	Livet	är	Ditt.

Många av våra medlemmar deltog inom Samorganisationen Uppsalas paraplyorganisation för 
PRO föreningarna i Uppsala kommun i en mycket  populär Tjejkväll.

Två motioner skrevs och godkändes av föreningen och skickades till kommande kongress; 
ämne	–	friskvård	och	utanförskap.	

Medlemsutvecklingen i vår förening (se bilaga) bidrog till att Uppsala län  blev bäst i Sverige.
Föreningen återupptog det populära spelet Boule.

PRO riks skapade och introducerade under året PRO Mervärde, erbjudande till PRO medlem-
marna.

Ett	nytt	medlemsregister	invigs	2014	med	namnet	Hjördis.

Vårt duktiga Ve-
teranvetargäng 
Carl-Henric	Norman,	
Christer Nilebring och 
Sten-Åke	Henricson	i	
Öregrund (2019)
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Under 2015 skrev vi på avtal med UPS (Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsorganisation) 
vilka åtagande vi har vad avser städning. Ev. ”fusk” kostar 500 kr som senare blev 1000 kr. Det 
drabbade	oss	efter	en	medlemsträff	där	flera	”sopat”	ner	skrapet	från	lotterna	på	golvet.

Bland	medlemsträffarna	under	2015	märks	(ej	års-	och	budgetmöten);
En	stor	träff	när	Elsie	Johansson	kom	och	berättade	med	stor	inlevelse	om	sitt	författarskap.	
Elsie	var	kollega	i	Posten	och	avslutade	sin	postala	tid	som	kassainstruktör.	Denna	träff	var	ett	
samarbete med PRO Eriksberg och PRO Kultur. Vi var 55 medlemmar, nästan rekord.

Vid årsmötet avgick våra trogna prisundersökare Britt Norr och Margit Skantz efter många år.
Under	2015	återbildade	vi	en	programgrupp	Britt-Inger	Johansson,	Eva	Fagrell,	Carl-Henric	
Norman	och	Staffan	Norman.

I mars startade vi medicinsk Qigong under ledning av vår medlem Lars S Johansson.

Under våren startade vi vårt friskvårdskort efter förslag av Ingvar samt han skapade den 
första versionen. I samband med inlämning av detta lottade vi ut priser. Innehållet bestod av 
flera	olika	kriterier	för	att	passa	alla	och	utmynna	i	bättre	hälsa	för	knopp	och	kropp.

27 maj åkte 48 förväntansfulla medlemmar till Nora. Där åt vi en mycket god lunch samt 
deltog	i	en	guidad	tur	i	Maria	Langs	fotspår.	Det	inträffade	ett	flertal	mord	under	den	guidade	
turen, teaterspel av lokala amatörer.

24	september	firade	vi	vårt	30-årsjubileum	med	en	resa	till	Lövstabruk.

Under året bidrog våra medlemmar med 529 besök vid våra aktiviteter. Bland annat var vi 56 
medlemmar på julbordet. 
Från	riks	rapporterades	att	det	finns	225	000	som	lever	under	fattigdomsgränsen.
Vid PRO kongressen valdes Christina Tallberg till ny förbundsordförande.

Uppsala kommun delade gratis ut skobroddar under hösten.

PRO Uppsala län passerade 16 000 medlemmar      

Ett	av	flera	besök	på	Uppsala	In-
dustriminnesförening, här är det 
oktober 2015.
Tv: Vi lyssnar på intressant före-
drag om Uppsalas industriutveck-
ling (och avveckling).
Nedan: Gahns tvålar mm fanns i 
varje hem på 50-talet.
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Utflykter:
Året	2016	inleddes	med	ett	besök	på	Postterminalen	i	Rosersberg.	Att	intresset	var	stort	
märktes	på	antalet	deltagare:	52	medlemmar	togs	om	hand	och	fick	en	jättefin	och	kunnig	
guidning av två i personalen.

Gökottan i Fullerö backe var inte lika välbesökt, endast sex deltagare hade gett sej av i ottan, 
men	de	fick	höra	massor	av	fåglar	sjunga	i	den	vackra	och	soliga	morgonen.

Resan till Sala Silvergruva den 18/5 lockade 35 medlemmar att delta i visningen under jord 
som varade 1½ timme.

Veteranvetartävlingen:
Den	4/2	tävlade	vårt	lag	mot	Almunge	och	vann!	Laget	bestod	av	Sten-Åke	Henricson,	Carl	
Henric	Norman	och	Mats	Lindqvist	(vikarie	för	bortreste	Christer	Nilebring).	Lagledare:	Caisy	
Tedenlind.	Den	22/3	vann	vi	mot	Gimo	och	nu	var	Christer	tillbaka.	Distriktsfinalen	den	1/6	
vann vi inte men kom på en hedrande delad 4:e plats.

Medlemsträffar:
Under	2016	hade	vi	elva	medlemsträffar.	Bl.a	besök	på	Nymans	Verkstäder,	Gustavianum,	
det nya Polishuset och besök på Storgatan 11 av syster Karin från Alsike Kloster, fullsatt och i 
samarbete	med	PRO	Eriksberg	och	PRO	Kultur.	På	en	medlemsträff	fick	vi	besök	och	informa-
tion från Tolkservice där man erbjöd gratis hjälp till döva och de som behöver språkhjälp. 

Årsmötet	den	16/2	samlade	50	medlemmar.	Förutom	sedvanliga	förhandlingar	delades	PRO:s	
förtjänsttecken ut till Lasse Borg, Inger Jakobsson, Caisy Tedenlind och Stefan Karlsson.

På budgetmötet den 15/11 tog 33 medlemmar beslut om budget och verksamhet för 2017.

Julfesten 1/12 på Storgatan 11 avslutade årets verksamhet.

Medlemsantalet vid årets slut: 212. Under året bidrog våra medlemmar med 557 besök vid 
våra aktiviteter.

Ovan: Intresserade åhörare vid studiebe-
sök vid Rosersbergsterminalen (fotoför-
bud i hallen).
Tv:	Medlemsträff	med	musik-quiz	av	
Bengt BT Jansson och övriga musikanter i 
november 2016



Sidan 16

2017

Detta	år	startade	med	ett	medlemsmöte	18/1	då	vi	fick	besök	av	specialistläkaren	Jill	Broman	
som berättade om artros och vad man kan göra för att lindra besvären.

Årsmötet	den	15/2	hade	Gillis	Herlitz	som	gäst	och	han	höll	som	vanligt	publiken	trollbunden	
med	att	berätta	om	sitt	folkrörelsearbete.	Årsmötet	beslutade	utse	Eivor	Olli	till	hedersordfö-
rande. PRO:s förtjänsttecken delades ut till Gunilla Andersson, Christer Nilebring och Birgitta 
Ström.

Veteranvetargänget	Sten-Åke	Henricson,	Christer	Nilebring,	Carl	Henric	Norman	och	med	
Mats	Lindqvist	som	ersättare	skördade	nya	segrar	mot	Tierp	9/2,		Vittinge	23/3	och	vann	Di-
striktsfinalen	i	Ängby	Park	den	7/6.	Regionfinalen	i	Hofors	23/8	blev	dock	för	svår	och	Örebro	
segrade över våra duktiga grabbar som kom på en hedrande andra plats.

Under hösten diskuterade styrelsen ett namnbyte från Postens Pensionärsklubb till PRO Pos-
ten och på budgetmötet 15/11 beslöt man att skriva till PRO Centralt  och ansöka om nytt 
namn på föreningen från 1/1 2018. Då man på centralt håll inte hade något att erinra blev 
det så.

Utflykterna	detta	år	var	tre:	Norrtälje	Bränneri	18/5,	Väddö	Gårdsmejeri	8/6	och	till	Västerås	
13/9 med besök på Vallby Friluftsmuseum och Konstmuseet nere i stan som ligger i ASEA:s 

gamla vackra lokaler.

Julbordet 6/12 gick av sta-
peln på Latitud 59 grader, 
mycket trevligt och gott 
var alla överens om.

Styrelsen hade elva proto-
kollförda sammanträden.

Medlemsantalet vid årets 
slut: 214.

Under året bidrog våra 
medlemmar med 493 
besök vid våra aktiviteter.  
(inklusive  Veteranvetar-
träffarna).	

Medlemsmöte på Storgatan 11 (2019)
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Året	startade	med	ett	nytt	namn	på	föreningen:	PRO	Posten.	

Årsmötet	hölls	den	14/2	och	Sten-Åke	Henricson	valdes	till	ny	kassör	efter	Stefan	Karlsson.	Vi	
fick	också	en	ny	studieorganisatör	i	Nina	Fredlund	efter	Caisy	Tedenlind.

Eva Fagrell valdes in på fyllnadsval till ny ledamot. Inga förtjänsttecken delades ut.

Vid PRO-distriktets 60-årsjubileum på Fyrishov den 28/3 representerades föreningen av fyra 
styrelsemedlemmar.

Medlemsträffar	hade	vi	11	stycken	detta	år.	Vi	fick	bl.a	besök	av	statsvetaren	Stig-Björn	
Ljunggren som tog upp det kommande riksdagsvalet och vad som kunde komma. Kent Aren-
rot	och	Roger	Söderbom	informerade	om	Trafik-	och	Försäkringsfrågor	den	9	maj.	Vi	åkte	till	
Hjälstaviken	och	tittade	på	fåglar	i	maj	och	till	Alsike	Kloster	och	blev	guidade	av	syster	Karin.	
Ett besök i Uppsala Domkyrka på hösten hanns också med och så var det dags för budgetmö-
tet i november.

Pia	Samuelsson,	föreningens	reseansvarige,	ordnade	fyra	utflykter:	Stockholm,	Enköping,	
Älvkarleby	och	Gävle	fick	besök.

Styrelsen hade tio protokollförda sammanträden under året.

Under året bidrog våra 203 medlemmar 
med 519 besök vid våra aktiviteter (inklu-
sive	Veteranvetarträffarna).	Det		ger	en	
”hint” om en väl fungerande verksamhet 
och intresse från medlemmarna att delta i 
de olika aktiviteterna.

Julbordet	på	Latitud	59	grader	fick	avsluta	
årets verksamhet.

Överst	tv	är	vi	och	hjälper	NTF	på	Trafikatterna	(tra-
fikutbildning	för	små	barn)	i	Bålsta.
Tv är vi och tittar på bla Sankt Eriks relikskrin i 
Domkyrkan
Ovan ser vi bla Stig-Björn Ljunggren som kåserade 
om den politiska situationen i Sverige på en av med-
lemsträffarna
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Året	startade	den	16	januari	med	en	medlemsträff.	Stig-Björn	Ljunggren	var	åter	gäst	hos	
oss och han talade om det politiska läget och sina funderingar kring framtiden.

Årsmötet	i	februari	lockade	48	medlemmar.	Inga	förtjänsttecken	fanns	nu	heller	att	dela	ut.	
På marsmötet berättade utrikeskorrespondenten Bertil Karlefors om sitt arbete från världens 
alla hörn. 51 lyssnade andäktigt på honom.

I	september	återkom	folklivsforskaren	Gillis	Herlitz	och	trollband	sin	publik	och	berättade	om	
sin	forskning.	Även	polisen	Sofia	Rällskog	var	mycket	uppskattad	med	sitt	föredrag	”Brott	mot	
äldre”.

Uppsala	Stadsteater	och	Universitetsbiblioteket	Carolina	Rediviva	fick	besök,	vi	fick	se	Silver-
bibeln.

Veteranvetarlaget	med	Sten-Åke	Henricson,	Christer	Nilebring,	Carl	Henric	Norman	och	Mats	
Lindqvist	som	reserv	och	med	Caisy	Tedenlind	som	tävlingsledare	visade	åter	sin	styrka	ge-
nom	att	vinna	över	Öregrund	och	Dannemora	PRO-föreningar	men	förlorade	i	Distriktsfinalen	
med en enda poäng. Det är ändå en bedrift att år efter år slå andra PRO-föreningar kun-
skapsmässigt!

På budgetmötet i november föreläste Vilhelm Sundbom från Upplandsmuseet om ”loppor, löss 
och lortiga fötter” och medlemmarna tog beslut om Budget och Verksamhetsplan för 2020.

Utflykterna	har	varit	fyra:	Till	Engelsberg,	modelljärnvägen	i	Alunda,	Birka	och	till	Riksdagen.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden.

611 besök av 211 medlemmar under året är ett bra resultat men går att utöka.

Julbordet	på	Latitud	59	grader	den	4	december	fick	avsluta	verksamhetsåret.

20 november 2019 var vi på Carolina Rediviva och 
tittade bla på Silverbibeln som var försvunnen under 
många år.
Th är vi på besök i Riksdagen i oktober 2019
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Det började nästan som vanligt.Vi hann ha årsmöte den 12/2 och klubbade alla beslut som 
skulle tas innan Corona-viruset började sprida sej över världen och för vår förening betydde 
det	att	det	mesta	ställdes	in.	Medlemsträffar,	resor,	styrelsemöten,	bok-	och	biocirklar,	pro-
menader, boule och arbetet med att planera och genomföra föreningens 35-årsjubileumn, allt 
ställdes på ända.

Sju	förtjänsttecken	delades	ut	till	Lars-Göran	Andersson,	Eva	Fagrell,	Sten-Åke	Henricson,	
Mats	Lindqvist,	Carl	Henric	Norman,	Staffan	Norman	och	Catharina	Vidén.

Ölprovningen på UKK (Uppsala Konsert och Kongress) den 23 september och resan till  Natio-
nalmuseum den 20 oktober har dock kunnat genomföras.

Den 21 oktober var det en nationell friluftsdag för alla PRO.föreningar i landet. Vi ville inte 
vara sämre utan hade den i Källparken med tipspromenad och korvgrillning för ett tjugofem-
tal deltagare.

Budget- och planeringsmötet i november kunde inte genomföras men beslut om oförändrad 
årsavgift för 2021 togs av styrelsen.

Vi hann med tre styrelsemöten i januari till mars. Sedan blev det ett långt uppehåll då vi 
försökte hitta lösningar på de uppkomna problemen. Vi satt ute och på behörigt avstånd på 
styrelsemötena i juni, augusti, september och oktober men med nya strängare bestämmelser 
från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Regeringen blev det inget av med det plane-
rade sammanträdet i november. Julbordet blev inte heller av och redan i somras beslutade 
styrelsen	att	skjuta	upp	föreningens	35-årsfirande	ett	år.	Källparken	i	Sala	backe	har	dock	
varit ett glädjeämne för föreningen. Tre sammankomster har vi kunnat ha ute i naturen med 
tipspromenader	och	korvgrillning	och	det	har	varit	stor	anslutning	på	träffarna.	Nu	får	vi	göra	
paus och drömma om nya aktiviteter när våren kommer.

Tisdagspromenaderna startade 1 september och boulefantasterna håller igång som vanligt på 
onsdagsförmiddagarna.

Coronaviruset begränsade 
våra medlemsaktiviter 
kraftigt

Mottagare av PRO Postens Förtjänsttecken 2020. Från vän-
ster	Lars-Göran	Andersson,	Eva	Fagrell,	Mats	Lindqvist,	
Staffan	Norman,	Carl-Henric	Norman,	Catharina	Vidén	och	
Sten-Åke	Henricson
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Bilaga 1 Funktionärer 2006 - 2020 Sid 1

Ordförande  
Kurt Eriksson  2005 - 2006/jan se vice ordförande
Ingvar Johansson  2006/feb. - 2010 se övriga ledamöter
Lasse Borg   2011 -  
Eivor Olli   2017.   vald till hedersordförande.  
       ordförande 1997 - 2004, se vice ordförande,
       övriga ledamöter, programgrupp
Vice ordförande  
Kurt Eriksson  2006 - 2007 
Eivor Olli   2008 - 2010  
Gunilla Estrin-Persson 2011 - 2014  se övriga ledamöter, programgrupp
Gunilla Andersson  2015 - 2017  se övriga ledamöter, hemsida
Lars-Göran Andersson 2018 -  medlemsregister, se övr. ledamöter, prisundersö- 
       kare, boule  
Kassör  
Lasse Andersson  2001 - 2010  se revisorer, försäkringar
Stefan Karlsson  2011 - 2017  se övriga ledamöter
Sten-Åke	Henricson	 2018	-	 	 se	revisorer
  
Sekreterare  
Torbjörn Tegelmo  2005 - 2010  se övriga ledamöter
Inger Jacobsson  2011 - 2014  se övriga ledamöter
Birgitta Ström  2015 -                                                                                  
  
Studieorganisatör  
Kerstin Lindström  2005 - 2007 
Kristina Wikström  2008 - 2010  se övr. ledamöter, programgrupp, friskvård 
Caisy Tedenlind  2011 - 2017  se valberedning, programgrupp
Nina Fredlund  2018 -  se övr. ledamöter, programgrupp 
  
Övriga ledamöter  
Sonja Christiansson 2006 - 2011  lotter,programgrupp, sekr. 03-04
Eivor Olli   2006 - 2010  ersättare
Inga Bjervner  2006. 
Kristina Wikström  2006 - 2007 
Anna-Lisa Kampf  2006 - 2010  ersättare, se programgrupp, reseansvarig, pro- 
       menader
Kerstin Ragnarsson  2006 - 2009  ersättare, se reseansvarig, prisundersökare
Gunilla Blomstedt  2007 - 2018  ersättare, medlemsregister, programgrupp
Ragna Olsson  2008. 
Gunilla Estrin-Persson 2008 - 10, 2015. ersättare
Maj-Britt	Hasting	 	 2010	-	2014		 ersättare,	se	programgrupp
Gunvor Karlsson  2011 - 2014  ersättare
Christer Nilebring  2013 -  lotter, promenader
Gunilla Andersson  2013 - 2017 
Inger Jakobsson  2015 -  ersättare
Ingvar Johansson  2011 - 2016  ersättare
Torbjörn Tegelmo  2011 - 2012  ersättare
Lars-Göran Andersson 2015 - 2017  ersättare 
Nina Fredlund  2016 - 2017 
Eva Fagrell   2017 -   ledamot, se programgrupp 
Stefan Karlsson  2018.   ersättare
Kent Arenrot   2018 -  ersättare, hemsida, se försäkringar
Mona Nordström  2020 -   ersättare
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Valberedning   
Roland Roi Andersson  2006. 
Ulla-Britt Tegelmo  2006. 
Berit Engvall   2006 - 
Gun-Marie Nilsson  2007 - 
Göran	Åkerstedt	 	 2010	-	2014		 se	revisorer
Caisy Tedenlind  2018 - 
    
Revisorer    
Jan Rydberg   2006 - 2010
Stig Vaxén   2006 - 2010
Lasse Andersson  2011 - 2014
Göran	Åkerstedt	 	 2011	-	2014
Sten-Åke	Henricson	 2015	-	2017
Mats	Lindqvist	 	 2015	-	
Roger Larsson  2018 - 
    
Revisor suppleant  
Sigrid Rickardsson Shaw 2006 - 2009
Ingegerd	Hill		 	 2006	-	2014
Catharina Vidén  2015 -  
    
Boule    
Hans	Forsberg	 	 2008	-	2009
Lars-Göran Andersson 2015 - 
    
Fikaansvarig   
Eva-Lena Flink  2019 - 
    
Friskvård (promenader egen rubrik)
Kristina Wikström  2006 - 2007
Eva Fagrell   2020 - 
    
Försäkringar   
Lasse Andersson  2006 - 2009
Kent Arenrot   2017 - 2019
ingen vald   2020 -
    
Hemsida    
Gunilla Andersson  2013 - 2017
Kent Arenrot   2018 - 
    
Lotter    
Sonja Christiansson 2006 - 2011
Christer Nilebring  2013 - 
    
Prisundersökare   
Kerstin Ragnarsson  1998 - ?
Britt Norr   2006 - 2015
Margit Skantz  2006 - 2015
Lars-Göran Andersson 2016 - 
Pia Samuelsson  2016 -  se reseansvarig
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Programgrupp   
Anna-Lisa Kampf  2006. 
Sonja Christiansson 2006 - 2009
Kristina Wikström  2006 - 2009
Eivor Olli   2007 - 2009
Gunilla Blomstedt  2009.         
Gunilla Estrin-Persson 2009.         
Maj-Britt	Hasting	 	 2009.		 	 	 	 	 	 	 	
Britt-Inger Johansson 2015 - 2017        
Eva Fagrell   2015 -         
Staffan	Norman	 	 2015	-	 	 	 	 	 	 	 	 	
Carl-Henric	Norman	 2015	-	 	 	 	 	 	 	 	 	
Caisy Tedenlind  2017.         
Margaretha Widenberg 2019 -         
Nina Fredlund  2020 -         
            
Promenader           
Anna-Lisa Kampf  ?         
Sigrid Richardsson Shaw 2006 - 2019        
Christer Nilebring  2020 -         
            
Reseansvarig           
Anna-Lisa kamp  före 2006        
Kerstin Ragnarsson  före 2006        
Pia Samuelsson  2016 -         
            
Trafikansvarig           
Hans	Vikberg	 	 2006.		 	 	 	 	 	 	 	
Roger Söderbom  2016 -         
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PRO Postens styrelse 2020
Från vänster Kent Aren-
rot, Lars-Göran Andersson, 
Sten-Åke	Henricson,	Lasse	
Borg, Eva Fagrell, Christer 
Nilebring, Birgitta Ström och 
Nina Fredlund.

Saknas på bilden: Inger Ja-
kobsson och Mona Nordström.

STYRELSEN 2020
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Bilaga 2 Förtjänsttecken

2012 Eivor Olli   1992 - 2008 Ordförande, ledamot m.m.     
 Ingvar Johansson  2004 - 2012 Ordförande, ledamot    
	 Gösta	Sundqvist	 	 1992	-	2000	Kassör	 	 	 	
 Lasse Andersson  2001 - 2011 Kassör    
 Kerstin Göransson  1996 - 2008 Ledamot, sekreterare    
 Sonja Christiansson 1996 - 2012 Ledamot, v.sekreterare m.m.    
 Torbjörn Tegelmo  2005 - 2011 Sekreterare    
 Kristina Wikström  2003 - 2011 Ledamot, studieorganisatör    
 Anna-Lisa Kampf  1992 - 2010 Ledamot, reseansvarig, programkom, mm.  
 Sten Ragnarsson  1995 - 2005 Valberedning, promenadansvarig 2005   
 Britt Norr   2001 - 2011 Konsumentundersökare    
 Margit Skantz  2001 - 2011 Konsumentundersökare    
 Nils Ivar Nilebring  1992 - 1999 Ledamot, valberedning    
 Inga Bjervner  1994 - 2008 Ledamot, m.m.    
 Sigrid Rickardsson  2004 - 2011 Promenader,friskvårdsansvarig,rev.supl  
	 Hans	Vikberg	 	 2000	-	2006	Trafikansvarig	 	 	 	
 Stig Vaxén   2006 - 2012 Revisor    
 Jan Rydberg   2006 - 2012 Revisor    
      
  Det är nio kvinnor och nio män.      
          
2013 Gunilla Estrin-Persson 2008 - 2014 V.ordförande   
 Gunilla Blomstedt  2007 - 2018 Ledamot, medlemsregistret   
 
2014  Berit Engvall   2006 - Valberedning    
 Gun-Marie Nilsson  2007 - Valberedning    
            
2015  Ingen utdelning      
      
2016 Lasse Borg   2011-  Ordförande    
 Inger Jakobsson  2011-  Sekreterare/ersättare    
 Stefan Karlsson  2011-2017 Kassör    
 Caisy Tedenlind  2011-  Ledamot, studieorganisatör   
 
2017 Gunilla Andersson  2012 - Ledamot, hemsida    
 Birgitta Ström  2012 - Sekreterare     
 Christer Nilebring  2012 - Ledamot, lottansvarig    
      
2018 Ingen utdelning      
      
2019  Ingen utdelning      
      
2020 Eva Fagrell   2015-  Cirkelledare, programgrupp    
	 Staffan	Norman	 	 2015-		 Programgrupp	 	 	 	
	 Carl-Henric	Norman	 2015-		 Programgrupp	 	 	
	 Mats	Lindqvist	 	 2015-		 Revisor	 	 	 	
	 Sten-Åke	Henricson	 2015-		 Revisor,	kassör	 	 	 	
 Catharina Vidén  2015-  Revisorssuppl.    
 Lars-Göran Andersson 2015-  V.ordf, boule mm    
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Bilaga 3 Medlemsutvecklingen

     Under året   
 1 2 3 Summa Nya Avlidna Slutat på egen begäran 
2005 100  41 141     
2006 102  38 140     
2007 113  38 151 Mellan åren 2005 och 2012 saknas uppgifter 
2008 82  72 154 för nya, avlidna samt slutat på egen begäran.
2009 88  68 156     
2010 92  68 160     25-årsjubileum  
2011 77 47 34 158     
2012 47 73 46 166     
2013 39 108 39 186 35 5  2 
2014 35 117 43 195 21 5  4 
2015 31 129 44 204 16 4  5 30-års jubileum
2016 28 141 43 212 17 3  7 
2017 23 151 40 214 14 5  7 
2018 16 149 38 203 11 6  12 
2019 16 159 36 211 16 2  2 
2020 14 157 33 204 7 4  7 35-års jubileum
         
         
1. Medlem i föreningen men ej ansluten till PRO        
2. PRO där vi är ”hemförening”         
3. PRO och har en annan ”hemförening”         
 
Från	1	jan	2012	blev	nya	medlemmar	med	i	PRO.	Alt.	1	upphörde,	men	befintliga	”ettor”	fick	
kvarstå som medlemmar.         
     
från 2016 och t.o.m. 2019 intäkter ”cykelpengar”.   
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Bilaga 4 Postanstalter i Up Kommun Sid 1

Vårt intresse ligger på de orter som tidigare var egen postort (postadress). Vi tycker att Posten 
begick ”kulturmord” på de gamla ortsnamnen 1968 och framåt när många av dem togs bort. 
Med tiden blev det bestämt vem som ägde frågan, nämligen respektive kommun. Efter gjorda 
ansökningar	till	kommuner	fick	Posten	återinföra	flera	ortsnamn	i	adresserna,	sätta	postnum-
mer och gränser. 

Kommentarer till inrättande av ”postanstalter” förr i tiden: 
Ekebybruk kom till 1912 dels, för att de låg lite utanför Uppsala, dels för att järnväg gick till 
Enköping. ”Vips” inrättade man en postort, och man kunde skicka post till Ekebybruk och an-
dra postanstalter efter vägen Navestabro, Balingsta, Örsundsbro och Enköping. Förbindelsen 
kallades FKMB (fack med bevakning). 1965 avdelades en posttjänsteman från Uppsala 1 som 
bevakning, en tjänst man senare köpte av SJ.

Namn på ”postanstalter” som de hette före respektive senare inom Uppsala Kommun  
        
ORT Före   Senare  Senare Datum  
Almunge        1875--20040930
Alsike         1875--1879 
Alsike                 74013 Knivsta Knivsta Kn   1919--1968  
Balingsta, se Säfva  Säfva   Uppsala lbb      1875--1966 
Björklinge        1875--20080731
Bladåker   Knutby lbb      1875--1879 
Brunna, se Vänge  Wänge Vänge     1902--19960329
Bälinge, se Isgrena Isgrena, före Upplands-Bälinge    1904--20011206
Bärby, se Funbo   Funbo   Uppsala lbb      1877--1967 
Dalboda  Pnr 74031   Björklinge 1900--1972 
Dalby      Uppsala lbb      1875--1879 
Ekebybruk  FKMB Uppsala     1912--1962 
Faringe   Pnr 740 12  Almunge lbb 1875--1877, 1884--1969
Funbo, se Bärby   Bärby   Uppsala lbb 1875--1876  
Gränsta   Knutby lbb     1862--18841022 
Isgrena, se Upplands-Bälinge Upplands-Bälinge  Bälinge lbb 1904--1939  
Järlåsa		 	 lbb	Uppsala	respektive	lbb	Heby1875--1879,	
       1907--19930831 

Postkontoret i Almunge på 
1980-talet. Bild från Kjell 
Almgren i facebookgruppen 
”PostNostalgi, vi som jobbat 
i den ”gamla Posten”
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Bilaga 4 Postanstalter i Up Kommun Sid 2

Knutby, se Gränsta Gränsta Pnr 760 30  740 12, Uppsala lbb 18841023--20040611  
Lagga     Knivsta lbb     1875--1879  
Länna   Lännaholm     1937--1954  
Lännaholm  Länna      1954--1990  
Länna  Lännaholm      1990--???  
Marielund, se BärbyBärby  Uppsala lbb     1906--1958  
Na(f)vestabro   Uppsala lbb      1912--1966  
Rasbo   Pnr 740 53   Uppsala lbb  1875--1967  
Rasbokil   Pnr 740 54  Uppsala lbb 1875--1967  
Skogs-Tibble   Vänge lbb   Uppsala lbb 1875--1876 
Skuttunge   Björklinge lbb    1900--1963  
Skyttorp   Storvreta lbb    1898--19920131  
Stora Vreta   Storvreta     1874--1912  
Storvreta   Stora Vreta  Uppsala 20 (1967--1983) 1912-1967  
Storvreta  Uppsala 20      1983--2008  
Svista    Uppsala lbb     1881--1920  
Säfva, se Balingsta  Balingsta     18750101 - 18751231
Upplands-Bälinge  Isgrena Bälinge, se Bälinge 1939--1977  
Upsalanäs   Uppsala lbb     1901--1905  
Wassunda   Knivsta lbb     1875--1879  
Vattholma    ibland W Storvreta lbb  Uppsala lbb 1874--20040614  
Viksta   ibland W Pnr 740 32  Björklinge lbb 1875--1972  
Wänge, se Brunna  Brunna      1873--1902  
Åkerby		 	 Uppsala	lbb	 	 	 		 1875--1963	 	
Åkerlänna		 	 Bälinge	lbb	 	 	 		 1939--1954	 	
Åland		 	 Ålandsdal		 	 	 		 1875--1922	 	
Ålandsdal		 Åland				 Vänge	lbb	resp.	Uppsala	lbb	 1922--1958	 	
Ärentuna  ibland E Storvreta lbb resp. Uppsala lbb 1898--1956   
          
För	Kännedom	:	Befintliga	och	indragna	postanordningar	vanligen	kallade				
”postanstalter” med egna postadresser och i vissa fall egna postnummer.   
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Bilaga 5 Postkontor/Svensk Kassaservice

Up 1 Posten har funnits i Uppsala sen 1636      
Up 1 Vid f.d. Riksbankshuset låg all postverksamhet      
 (Bangårdsg./Kungsängsg) åren   1905 - 1966   
 Kungsgatan 48  (Suttung)  1966 - 20040630   
 ”Epa” öppnande/stängde   19810504 - 199303 
 Svava öppnande/stängde   199303 - 20081129     
   
Up  1    Centrum    1971 - 1981   
Up  1 P s  Kungshörnet    1981 - 20040630   
Up  2     Skolgatan    1903 - 20020306 PM
Up  3     Vaksala torg   1931 - 20000630   
Up  4         Auroragatan   1933 - 1972   
Up  4         Sävja, Ölandsresan   1985 -  ev under 90-talet?? 
Up  5     Norbyvägen   1937 - 19900228   PM
Up. 6         Strandbokilen   1943 - 1970   
Up. 7       Ultuna   1941 - 19870630   PM
Up. 8      Döbelnsgatan   1951 - 19950630    PM
Up. 9      Sunnersta   1938 - 19960913    PM
Up. 10     Svamptorget   1948 - 20020228   PM
Up. 11       Valsätra   1945 - 1952   
Up  11    Brantingstorg   1954 - 19930403   PM
Up. 12    Rackarbacken   1961 - 19910628   PM
Up. 13     Västertorg   1960 - 20020307   PM
Up  14     Akademiska sjukhuset   1965 - 19860619   PM
Up. 15   Ringgatan   1966 - 20020307   PM
Up. 16   Torbjörnstorg   1950 - 20000630    PM
Up. 17   Ulleråker   1952 - 19890131     PM
Up. 18 Bergsbrunna Vilan  1866 - 19900818   PM
Up. 19     Gamla Uppsala Nyby Centr fr. 1967 1875 - 19930402   PM
Up. 20       Storvreta  se beskrivning för  1967 - 2008   
  kontor i övriga kommunen     
Up. 21   Lövstalöt   1969 - 19870131   PM
Up. 22  Gränby Centrum   1980 - 20020304   PM
Up.	23			 Heidenstamstorg	 	 	 1968	-	2003   
Up.	24			 Årsta	centrum	 	 	 1971	-	20000713	 	 	 PM
Up. 25   Gottsunda   1970 - 20080621   
Up. 26   Flogsta Centrum   1977 - 20020307   PM
Glunten ev. tidigare Up 8   ???? - 2003   
Stenhagen    ???? - 2003   
       
Det sägs att efter stängningen av Kungshörnet så finns följande kontor kvar;    
Skolgatan, Svava, Gränby, Gottsunda samt Svamptorget 
      
Noteringar:       
Fet  stil är osäkert datum/saknas uppgifter 
PM Exakt stängningsdatum enligt Postmuseum
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Bilaga 6 Antal Postkontor/Sv Kassaservice

Första postkontoren var:
Gränsta (Knutby) 1862, Wänge 1873, Vattholma och Stora Vreta 1874

Postkontor och brevbärarkontor på 70-80 tal med 
några kända ansikten från Posten i Uppsala
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1966	 Alla	brevärardistrikt	inkl	lbb	flyttar	från	Bangårdsgatan	till	Suttung	(några	hade			
 suttit utlokaliserade i Tuna Backar något år)
1968	 Postnr	införs.	Alla	utdelningsområden	delas	in	i	geografiska	områden	(ibland		 	
 över postnummergränsen) 
19XX	 Brevbärarna	för	Svartbäcken,	Salabackar,	Årsta	och	Nyby	flyttar	upp	1	tr	till	om	 	
 byggda lokaler
1981	 Lbb	flyttade	upp	från	källarvåningen	till	fd	paketsorteringen	(när	den	verksam	 	
	 heten	flyttat	till	Portalgatan)
1984	 Brevbärare	med	dåvarande	postnr	75245-75252	flyttar	den	nya	Gottsunda-	 	
 depån, alldeles bakom Gottsunda Centrum 
1984	 Stadsbrevbäringen	i	Storvreta	flyttar	dit
19XX Gottsundas utdelare får nya postnr 75645-75653
1990	 Brevbärarna	med	postnr	754	flyttar	till	nybyggda	depån	på	Salabacksgatan
1990	 7	brevbärare	i	Bergsbrunna-Sävja	(757)	flyttar	till	Sävja	vid	nya	Uppsala	4
199X	 Lantbrevbärarna	i	Knutby	flyttar	till	Almunge
19XX	 Brevbärarna	med	postnr	752	flyttar	till	fd	Uppsala	1P	lokaler	på	bottenvången	i		 	
 Suttung
19XX	 Uppsalas	lantbrevbärare	flyttar	från	Suttung	till	kassakontoret	Kungshörnet	
 Uppsala 1P
1992		 Brevbärarna	med	postnr	752	flyttar	till	fd	köket	vid	Kungsgärdets	Sjukhus
1999?	 Några	brevbärare	från	752	Kungsgärdet	flyttar	till	Postcenter	vid	fd	Postkontoret		
 Up 15 på Ringgatan
200X	 Brevbärarna	vid	fd	Postcentret	på	Ringgatan	flyttar	till	Postcenter	på	Skolgatan		 	
 (fd Uppsala 2)
2005	 Brevbärarna	i	Gottsunda	växer	ur	lokalen	och	flyttar	till	andra	sidan	Gottsunda		 	
 Centrum
200X	 Uppsalas	lantbrevbärare	flyttar	från	Kungshörnet	till	Postterminalen
	 Brevbärarna	i	Vattholma	flyttar	till	Storvreta
	 Brevbärarna	i	Bälinge	flyttar	till	Björklinge
2005?	 Uppsalas	lantbrevbärare	flyttar	från	Terminalen	till	Palmbladsgatan
	 Almunges	lantbrevbärare	flyttar	till	Palmbladsgatan
	 Storvretas	lantbrevbärare	flyttar	till	Palmbladsgatan
	 Järlåsa-Vänges	lantbrevbärare	flyttar	till	Palmbladsgatan
	 Sävjas	brevbärare	flyttar	till	Palmbladsgatan
	 753-brevbärarna	(inkl	Postfixarna)	flyttar	från	Suttung	till	Slotts
	 Postfixarna	flyttar	från	Slotts	till	Företagscenter	på	Björkgatan
2012? Alunda-Östhammar-Österbybruk ny lokal i Gimo
	 753-brevbärarna	flyttar	från	Slotts	till	Palmbladsgatan
	 Lantbrevbärarna	flyttar	från	Palmbladsgatan	till	Stålgatan	(Åkeriet)
	 752-brevbärarna	vid	Kungsgärdet	flyttar	till	Husbyborg.	Skolgatan	blir	kvar	som			
 depå utan sortering
	 756-brevbärarna	flyttade	från	Gottsunda	till	Husbyborg
	 Några	lantbrevbärare	flyttar	till	Husbyborg
	 Resten	av	lantbrevbärarna	+	753,	754,	755,	756,	757	flyttar	till	Huben	
	 Gottsunda	var	en	kort	period	på	Huben,	sen	flyttade	alla	lbb,förutom	Vänge	till	Hu	
	 ben	från	Husbyborg	och	Gottsunda	från	Huben	till	Husbyborg.
2020	 Knivsta	flyttar	till	Huben

Bilaga 7 Brevbärarkontoren flyttar


