Bråket med Kungliga postverket
Djingis Khan var ju färdigbyggt och färdiginflyttat den 15/12 1972, och under byggtiden hade
brevlådorna efterhand placerats ut vid varje hus, som vi har det nu. Eftersom postverket
relativt nyligen hade börjat använda den s.k. Tjorven-bilen, som tillverkades i Kalmar mellan
1968 och 1971, och var speciellt framtagen för postutdelning, så ville man använda den här,
och vårt område klassades som ett villaområde, och därmed Tjorvendistrikt. Man sparade ju
tid med denna bil, eftersom brevbäraren kunde dela ut posten utan att gå ur Tjorven.
(Och ja, bilen döptes efter Tjorven i Saltkråkan)
Posten flyttade därför alla brevlådor till parkeringarna. Men då blev det liv på Djingisborna!
Någon gång under 1973 tröttnade man på att hämta sin post och sina tidningar vid
parkeringen (flera hundra meter för många boende), och samtliga hus monterade därför ned
lådorna vid parkeringen och satte upp dem utanför sina hus igen. Detta medförde givetvis
att postverket vägrade dela ut posten till de boende.
Vad gjorde man då? Jo, någon tog kontakt med ett tidningsbud (vid namn Lennart Ågren)
som var villig att dela ut vår post inne på gårdarna. Tidningarna delades ju ändå ut i dessa
lådor. Den post som tillhörde oss levererades av posten till postkontoret (jodå det fanns
riktiga postkontor) på Dag Hammarskjölds väg i stora plastsäckar, där Lennart hämtade upp
dem, och sedan sorterade posten i hobbyrummet på ABCD. Därefter gick han runt och
delade ut posten, och blev så klart mäkta populär. Det berättas hur han under utdelningen
ibland syntes bolma på en cigarr, och att han inte sällan stannade till hos någon boende för
en kopp kaffe.
Jobbade han gratis? Självklart inte. Varje hushåll lade till 6 kr varje månad på sin hyresavi för
att betala hans lön. På den tiden gick man (tro det eller ej!) ju oftast till sitt bankkontor med
sin bankgiroblankett för att betala sin hyra, och fyllde då i en något högre summa på denna.
Dessa pengar betalades sedan ut (skattefritt sägs det) av hyresvärden AF. (Hur AF kunde gå
med på detta förtäljer inte historien)
Hur slutade det då? Postverket gav till slut med sig, och började dela ut vår post vid husen
igen (exakt när finns inte nedtecknat, men efter ungefär ett års tid tror man). Och på den
vägen är det. Ännu så länge.
P.S. Enligt en AF-källa lär denne private brevbärare ha firats av ordentligt på sin sista
utdelningsrunda. En mässingsorkester ska ha ackompanjerat honom, och legenden Sten
Broman lär ha varit här. D.S.
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