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Vens brevbärare går i pension

KONTORET FÖRS
n U SSE SANDSTR0M

\"E~: ll{Ar mlnd._ ~kk
po9'liljon Allan E rikl'11ion
ain ttiala bttvbäram.anda
pA , ·.,.n. Nu JH"Dfllionf"rafJ
han. I aam band mNi df"I
r.k a pot'lf-n undf'n-6k a
om pohlko nton-1 11k a
dras in 0<-h .-niu u med
e n lantbtt, bäratt.

R?

ullbakutes om posu.ont.orel
fbra.vu\ner. komme nt.erar Inava.r Ö~U1ng. ordfora nde I byala,el pl Ven. Nu n år man
f or10ke r byua upp ön 1ka man
val inte d ra tn post.kontoret
Kommunens m an p6 Ven. Karl
Persson. är ocksl tveksam tall

fora ndnnl{t?n.
- Det ar lite a ber med del. Om
lantbrevbärare införs mAste
man vara hemma och passa

- I samba nd med ~ rsonella
fbra.ndn ngar undersoker vt om
posten ar lamphgt planerad på
Ven. sa&"er post.kon troUor Ove
Åkesson 1 HelsingborJ.
- Men m~ ar beståmt p6
nigot sitl Vi ska se över hur
posten fungerar bara. Det blir
inge n ändring nu omedelbart.

nar posten kommer. Men de t

ar nog bra för en hel del gamla

som f lr pos ten he m.
Även kommunalrådet Bo Nilsson i Landskrona är motstån d are till iden.
- Vi i kommune n motsä tter
oss en sldan förändring. Servicen pA Ven ska behållas.

I STJÄRNORNA
KULTURHUS
Post.kontoret på Ven har fun nits i 100 år. I j u li 1972 fick mAn
nya f ina lokaler I ett kulturhus
mitt på ön.
Det vore ett fruktansvärt

Nu i höst ska s4}edes postverket i Helsingborg undersöka
Vens postplanering. Hur resultatet blir står skrivet i stjärnorna. Men. säger Ove Åkesson i Helsingborg:
- En lantbrevbärare fun~erar

•. I juli 1972 in11i8de• det nyrenoi,erade po,dcontorei
pa Y~n. Nu lcanalce det /6ni,inner la.eli. På bilden
/iJre,iandaren Inger Wennbrffl6 11id in1'ipin,en. Foio •
THOMMY NYHLEN
.
"

som ett rullande postkontor.
Kassor och pa ket följer med .
Man k an också kalla till sig

lantbrevbäi-aren två gånger i
veckan. Det är bättre än stadsbrevh. ....~....
~~·

