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Hej,

Jag yrkar om en postortsändring i österåkers kommun.

Österåker är en stor kommun.
I österâker ligger Åkersberga. Det är centrum av Österåker.

Det finns 40 städer, orter, byar och samhällen i Österåker-Östra Ryd
Det finns 50 pqstnummçr i Österåkersgommun men bara 7 postorter. i
41 av dessa postnummer har Åkersberga som postort. Trots att Åkersberga är centrum av
Österåker.

De stora öarna; Ljusterö (25 km), Ingmarsö och Husarö har egna. De som ligger längst

norrut; Riala (50 km), och Bergshamra (30 km), har också egna. Österskär som ligger 2,5

km från Centrum har en egen. Sen är det vi alla andra som delar på postorten Åkersberga.

Det finns säkert en förklaring till detta men antingen så har alla ett postnummer och postort

Österskär. Eller så har alla ett postnummer och sedan postorten som de bor i.

Under åren har jag pramêmñäá Österåkers boende och de är alla överens om att

Österåker är ett fint namn men det är mycket märkligt att man fortfarande har Åkersberga
som posten då namnet Åkersberga är centrum.

Jag bor inte i Åkersberga, jag bor i Rydbo-Österåker. .Jag har bott här större delen av mitt liv

och har fortfarande svårt att förstå varför jag ska skriva Åkersberga istället för Österåker.

Österåker kommun

Län: §tockholm

Kommunkod: 0117

Antal postnummer i Österåker kommun: 50 st

Antal postorter i Österåker kommun: 7 st

Lägsta postnumret i Österåker kommun:* 130 25

Högsta postnumret i Österåker kommun:* 761 13



Postorter i Österåker kommun

0 Bergshamra

0 M
0 Ingmar§ö

o L'g§§§rö

0 M
0 Åkersngrgg


