
Postlagen – Bikerförordningen 
 
1. Du ska inte tro att bara för att du betalar porto och skickar iväg post att vi 
automatiskt kommer att leverera den till adressaten. Vi kollar alltid med farbror 
polisen först om det är lämpligt att vi verkligen sänder iväg din post. 
 
2. Du ska inte tro att bara för att en försändelse är adresserad till dig att vi tänker 
dela ut den till dig. Ibland känner vi oss lite skojfriska och låter helt enkelt bara 
bli att leverera saker. Alla behöver ju faktiskt skratta ibland för ett gott skratt 
förlänger ju livet, sägs det. Och, ibland faller lotten därför på att just din post 
inte skall levereras. Förhållandevis ofta råkar det ju vara just din post. Ja, när vi 
tänker efter är det nästan alltid din post som drabbas. Men, du ska då bara tänka 
på att just din post kan ha förlängt livet på en postanställd och därför är du en 
också en riktig hjälte i våra ögon. 
 
3. Du ska inte tro att bara för att vi delar ut post eller paket till dig att vi 
levererar all post som är adresserad till dig. En del post tycker vi verkar lite 
småfräckt intressant och då skickar vi den istället vidare till polismyndigheten. 
Detta skall inte tolkas som att vi är elaka. Det beror bara på att vi skiter i 
postlagen.  
 
4. Du skall inte tro att bara för att vi någon gång levererar försändelser till dig att 
den är oöppnad. Vi är lite nyfikna av oss och vill gärna ögna igenom vad posten 
innehåller först så du inte råkar ta skada av innehållet. Det gör vi bara för att vi 
bryr oss lite extra just om dig och din framtida hälsa. Och, du behöver inte tacka 
oss alls. Fortsätt du bara som vanligt att anlita vår service. Det är all tack vi 
begär! 
 
5. Du skall inte tro att bara för att vi levererar försändelsen till dig att 
försändelsen är exakt vad likadan som när den avsändes till dig. Ibland tycker vi 
det kryddar livet lite extra med att plocka bort bara en del av försändelsen. Visst, 
gör sådana små hyss livet lite mer spännande, säg? Och, du förmenar väl ändå 
inte andra att få lite mer krydda på tillvaron? En sådan glädjedödare kan du väl 
ändå inte vara? 
 
6. Du har olämpliga vänner! Det gör att vi ibland överfalls av de ömmaste och 
varmaste moderskänslor för dig och din person och helt enkelt låter bli att 
leverera allt från vissa personer eller grupper i ditt liv. Det är helt enkelt vårt sätt 
att ta hand om våra favoritkunder. Vårt sätt att sortera bort lite, vad ska man 
säga, olämpliga personer och grupper ur din bekantskapskrets. Och, du kan väl 
ändå inte anklaga oss för att bry oss för mycket om just dig? För var skulle 
världen ta vägen om vi inte brydde oss om varandra?  
 
Med hopp om ett fortsatt gott samarbete och ett långvarigt och ömsesidigt utbyte 
tecknar vi 
 
Posten Sverige 
 


