Posten har over 1300 Post i Butikk landet over. I 2021 flyttes noen av disse til andre butikker. Foto: Birger Morken
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Posten flytter til ny butikk fire steder i
Møre og Romsdal
Fire Post i Butikk i Møre og Romsdal bytter driver i 2021. Det skjer etter
ordinær konkurranse blant butikker som er interessert i å ha tjenesten.
De fire butikkene er:
•
•

Aukra Post i Butikk i Aukra. Den skifter fra Spar Aukra til Bunnpris
Aukra.
Blindheim Post i Butikk i Ålesund. Den skifter fra Eurospar

•
•

Blindheim til Coop Marked Vegsund.
Ørsta Post i Butikk i Ørsta. Den skifter fra Eurospar Ørsta til
Bunnpris Ørsta.
Åheim Post i Butikk i Vanylven. Den skifter fra Joker Åheim til
Coop Marked Åheim.

I tillegg oppretter Posten to pakkeutleveringspunkter i Møre og Romsdal. Det
er Volda Posten pakkeutlevering på Kiwi Volda og Ørsta Posten
pakkeutlevering på Kiwi Ørsta.
Tidspunkt for endringene bestemmes senere. Kundene blir informert i god tid
før byttene skjer.
Posten har 1303 Post i Butikk 1. desember 2020. Alle disse må ifølge
regelverket ut på konkurranse senest hver sjuende år. I 2020 var 284 Post i
Butikk over hele landet med i konkurransen. 36 av disse skiftet drivere.
- Når vi velger Post i Butikk, legger vi vekt på blant annet nærhet til kundene,
parkeringsmuligheter, økonomi og hvor egnet lokalet er. At noen butikker
mister Post i Butikk, betyr ikke at Posten er misfornøyd med disse driverne,
sier Frode Fyllingen, som er direktør for Postens salgsnett.
Post i Butikk har veldig høy kundetilfredshet, mye takket være lokale drivere
som håndterer pakker og posttjenester på en god måte. Lang åpningstid og
god tilgjengelighet der folk ferdes gjør også at Post i Butikk har blitt stadig
mer populært siden innføringen for om lag 20 år siden.
-Vi er opptatt av å sikre god tilgjengelighet til Postens tjenester over hele
landet. Selv om noen kunder mister en Post i Butikk som de er vant til å
bruke I 2021, er vår erfaring at nye drivere blir tatt godt imot av kundene,
påpeker Frode Fyllingen.
Kontakt for ytterligere informasjon:
Aukra Post i Butikk
Distriktssjef Leif Ivar Skjærvik, epost leif.skjarvik@bring.com, telefon 977 41
114.
Blindheim Post i Butikk, Ørsta Post i Butikk,
Distriktssjef Ingunn Farstad Seth, ingunn.seth@posten.no, telefon 481 55

623.
Åheim Post i Butikk:
Distriktssjef Oddveig Fauske Loen, epost oddveig.loen@posten.no, telefon
992 70 243.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og
verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.
Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Konsernet møter
markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter i
Norden.
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