
Kungsbacka Mail – en postal parentes 

När posthanteringen avreglerades i början av 1990-talet var det många 

entreprenörer som startade lokalpostföretag på en mängd orter runt om i Sverige. 

Postens portohöjning år 1997 ledde till ett riktigt uppsving för privat 

postverksamhet; affärsidén var att distribuera post lokalt till lägre kostnad än 

den som Posten Sverige tog. 

Även i Kungsbacka hade en grupp personer diskuterat möjligheten att starta ett 

lokalpostföretag. I gruppen ingick en person med yrkeserfarenhet inom Posten 

Sverige. I slutskedet fanns dock enbart Fjäråsbon Marjut Nilsson kvar inom det 

nya postföretaget som fick namnet Kungsbacka Mail KB och som var 

vederbörligt registrerat hos Post och Tele Styrelsen.  

Kungsbacka Mail inledde sin verksamhet den 15 oktober 1997. Det var ett 

typiskt enmansföretag där Marjut Nilsson i stort sett skötte allt.  

Lokalposten hade inte några speciella brevlådor. I stället cyklade Marjut på 

eftermiddagarna runt till olika företag i Kungsbacka och samlade in posten för 

utdelning nästa morgon.  

Kungsbacka Mail betjänade enbart centralorten men eftersom den är mycket 

utsträckt blev det mycket långa cykelturer för Marjut Nilsson.  

 

 

 

 

 

Breven stämplades med en stämpel med texten Kungsbacka Mail och aktuellt 

datum. Marjut Nilsson berättar att tanken att ge ut frimärken nog fanns med i 

planerna inför framtiden men innan de hann tryckas hade verksamheten upphört. 

Verksamheten nådde aldrig en sådan omfattning att det fanns möjlighet att 

anställa ytterligare personal. Marjut insåg att det var centralt för ett företag av 

denna typ att ha kundernas totala förtroende. I stort sett alla hennes kunder var 

lokala företag; hon sneglade också mot kommunen som en potentiell kund (i 

flera andra städer är just kommunen en av lokalposternas största kunder). 



2 
 

Att driva lokalposten innebar mycket arbete och stort ansvarstagande. 

Oberoende av väder och vind gällde det för Marjut att distribuera posten. 

Våren 1998 inträffade en händelse som i princip ledde till att verksamheten 

lades ned. Ett av Marjuts barn blev akut sjukt och hon måste åka med det till 

sjukhus i Göteborg. Som en följd av detta blev posten en dag försenad. Marjut 

förklarade förhållandet för de aktuella företagen men insåg samtidigt att 

situationen var ohållbar. Det gick helt enkelt inte att garantera en fungerande 

lokalpostverksamhet med ett enmansföretag varför posten stängdes och företaget 

avregistrerades i juli 1998. 

Poststämpel och ytterligare en del material såldes till en frimärkssamlare i 

Göteborg. Exakt vilket användningsområde stämpeln har idag är minst sagt 

oklart. Brev distribuerade av Kungsbacka Mail är inte speciellt vanliga. De som 

dyker upp på marknaden är oftast ”gjorda” för oss filatelister. 

Christer Brunström 

 


