
Dingegatan 10  Långedrag -- den 24/10 1945 

 

Till Postmästaren vid Långedrag. 

I anledning av Överpostmästarens meddelande om ändring av 

poststation för mig har jag hos honom gjort framställan om att få 

vara kvar i Långedrag, men kunde inte i min skrivelse ingå på vissa 

detaljer, i måhända inte så ingående studerats, när den nya 

fördelningen uppgjordes och ber jag att härmed få framhålla 

följande: 

Som Fortgatan skall kvarvara vid Långedrag kommer flera i dess 

norra del boende att få längre till Långedrags poststation än vad vi 

hava. Vi bo i samma kvarter som Hobohms göra och det är inte någon 

avsevärd omväg för postutdelaren att taga vår post med samtidigt 

med Hobohms. De hus som nu finnas eller som börja byggas inom den 

närmaste tiden vid Dingegatan , komma att utgöra den slutliga 

bebyggelsen vid den gatan. Det blir sammanlagt 7 eller 8 små hus, 

som ligga kompakt i en klunga (inte utspridda som villor annars  

brukar ligga) och det kan ur postutdelningssynpunkt sägas att det  

här rör sig om en motsvarighet till ett enda stadshus. Den som skall 

utdela posten kan ställa sin cykel vid Gatukorsningen till Stävgatan 

och med några steg nå det ena huset efter det andra. Om man på ort 

och ställe betraktar förhållandena skall man finna att det postbud, 

som har Fortgatan att betjäna, med en ytterst liten avvikning 

därifrån kan ta postutdelningen för Dingegatan. Men för postbud 

som utgår från Käringberget blir avvikningen  större. 

 



Med anledning av dessa synpunkter får jag äran utbedja mig ett 

besök på platsen. 

 

Obestridligen få vi dessutom längre väg till den nya poststation än vi 

för närvarande hava till posten. Vi kunna väl på formella grunder 

därför hava rätt att klaga på högre ort, men önska naturligtvis 

slippa göra så. 

De kartor som för närvarande finnas äro alla mycket missvisande 

träffärade blivande gatuanordningar och tänkt bebyggelse i 

nordostlig eller nordvästlig riktning från den li l la Dingegatan. Någon 

sådan enligt kartorna 

tänkt utveckling med nya tomter blir det inte i ifrågavarande 

ritningar, ty det för kustartilleriregementet av kronan 

förvärvärvade området blir inte bebyggt härstädes med några hus 

vari  postabonnenter bli boende. Kaserner är alltjämt under 

utförande. Om områdets gräns (som skär Stävgatun endast ett 

stenkast från mitt hus) inte blir spärrat med staket så blir 

Stävgatan dock inte förlängd. Samma gäller Dingegatan åt nordväst. 

Den sydost om mitt hus befintliga öppna platsen skall inte bebyggas. 

Dingegatans fortsättning ditåt synes också vara avklippt. I varje 

fall finnas där inga hus nu och äro inga sådana planerade. Vad 

Dingegatan beträffar kan det alltså åtminstone för lång tid framåt 

inte bli fråga om mera post än till de hus  som nu finnas eller äro 

under uppförande.  

Jag blev Herr Postmästaren mycket förbunden om Ni ville medverka 

till att jag får vara kvar i Långedrag. Som jag till överpostmästaren 

anmält äro min skäl grundade på dels avståndet (som blir längre) och 



den sämre förbindelseleden (Fortgatan är en bra gata att cykla,  

exempelvis, under det att vägen mot Käringberget brukar vara dålig, 

för bilar tidvis oframkomlig på grund uv sin guppighet samt dåligt 

upplyst, dels det förhållandet att vi i allt annat (affärerna, 

spårvägsresorna och kristidsnämnden o s v) ha våra vägar 

åt Långedrag men aldrig åt Käringberget, varför besväret med 

posthämtning blir än mera kännbart. En omständighet som jag till 

Överpostmästaren inte omnämnt, enär jag förmodar den icke skulle 

få någon betydelse inom postverket, är den känsla av att bli utstötta 

från Långedrags samhälle som min maka och jag hysa genom att 

tvingas taga till hemortsnamn ett annat än Långedrag. Där har vi 

nyligen nedlagt mycket pängar i ett eget hus under förhoppning att i 

fortsättningen också få förbli Långedragsbor. Förnekas oss detta, 

så kan ju trivseln inte bli riktigt densamma som förut.  

Tacksam för synpunkternas beaktande, och närslut ande en skiss för 

åskådliggörande av avstånden, har jag äran teckna.  

Med utmärkt högaktning 

 


