Trånghalla
Postombud
Poststation
Postexpedition
Lokalpostkontor
Postställe
Postkontor

1944-09-01–1961-04-30
1961-05-01–1973-06-30
1973-07-01–1977-06-30
1977-07-01–1983-10-31
1983-11-01–1985-12-31
1986-01-01–1987-03-31

Namn Jönköping 10 1970-11-01–1979-12-31
Namn Bankeryd 2
1980-01-01–1987-03-31

sums speceriaffär och föreföll otillräckligt för att
hinna betjäna alla kunder i det växande villasamhället. Detta påtalade Bertil Göransson i ett
brev till kommunalfullmäktige i Bankeryd den
23 februari 1960 och hemställde att fullmäktige
skulle ”ingå till Kungl. Generalpoststyrelsen
med begäran om en förutsättningslös utredning
angående postfrågans ändamålsenliga ordnande
i Trånghalla”. Efter remissbehandling beslöt
fullmäktige den 28 april 1960 att föra ärendet
vidare till generalpoststyrelsen.
Vid den följande utredningen konstaterades
att postombudet i Trånghalla betjänade 170 hushåll, vilka alla hämtade och lämnade post hos
ombudet. Däremot betjänade poststationen i
Kortebo bara omkring 30 hushåll direkt. Lantbrevbäraren till Järstorp, som utgick från Kortebo, betjänade emellertid omkring 130 hushåll.
Sammanlagt fanns det alltså c a 330 hushåll
med postadress Kortebo. Inom närområdet fanns
dessutom omkring 125 hushåll som hade
postadress Jönköping. Omkring 40 av dem fick
posten genom sju postväskor på linjen Jönköping-Drösphult och 35 genom två postväskor till
Axamo. En brevbärare från Jönköping bar post
till lådor som var uppsatta i anslutning till ett
vägskäl sydost om Kärrarp där 35 hushåll på
ganska långt avstånd hämtade sin post. Slutligen
fanns det ett 20-tal korrespondenter i området
som hyrde postboxar vid huvudpostkontoret i
Jönköping.
Det var således ett ganska komplext ärende
som kom i dagen genom önskemålen att få postförhållandena ordnade i Trånghalla. Det redovisades utförligt i ett brev den 28 januari 1961 av
postdirektionen i Linköping som hemställde att
postombudet i Trånghalla skulle bytas ut mot en
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Trånghalla inrättades den 1 september 1944
ett postombud. I dess datumstämpel graverades beteckningen KORTEBO POSTOMB 1.
Posten till och från Trånghalla expedierades
sålunda över poststationen i Kortebo. Vid båda
orterna fanns hållplatser utmed järnvägen mellan Jönköping och Falköping.
Trafiken på dessa hållplatser minskade
mycket när busstrafik inrättades mellan Jönköping och Bankeryd. Hållplatsen i Trånghalla blev
obemannad och i Kortebo decimerades SJ:s betjäning till en man. Detta påtalade distriktschefen Per Swartling i ett brev till postdirektionen i
östra distriktet den 15 februari 1957 och meddelade, att SJ inte kunde åta sig att sköta en poststation i Trånghalla, om en sådan skulle inrättas.
Däremot fanns en lokal disponibel, som tidigare
hade disponerats av Pressbyrån.
Postombudet i Trånghalla var förlagt till Kon123

Brev stämplat sista dagen Jönköping 10 (Trånghalla).

poststation, övergångsvis i postombudslokalen i
Konsum, och att en lantbrevbäring med bil skulle inrättas på en cirka 58 kilometer lång linje
med benämningen Jönköping 1 – Kortebo. Samtidigt skulle poststationen i Kortebo dras in, liksom lantbrevbäringslinjen Kortebo – Järstorp
och postväsklinjen Jönköping 1 – Drösphult.
Sedan ortnamnskommissionen uttalat att den
inte hade något att erinra mot namnet Trånghalla
för den föreslagna poststationen beslöt poststyrelsen den 3 mars 1961 att bifalla postdirektionens hemställan. Den nya organisationen trädde
i kraft den 1 maj 1961. Intill dess nya lokaler
hunnit ordnas, var butiksföreståndaren C H
Lindberg ansvarig för posten. Men redan från
den 5 maj 1962 blev Einar Svenningsson post-

stationsföreståndare i Trånghalla, först som
vikarie och från 1962 års ingång som ordinarie
innehavare. Han hade haft motsvarande befattning i Kortebo under tiden 1948-1961.
Den 1 november 1970 namnändrades poststationen till Jönköping 10 och den 1 juli 1973 blev
den statushöjd till en s k C-postexpedition. I
samband med namnändringen avgick Svenningsson med pension. Efter lång vakans blev
Irma Jonsson utnämnd till postmästare i
Trånghalla, som i Postens nya organisation fick
termen postkontor. Vid en ny omorganisation
ändrades dess namn till Bankeryd 2 med 1980
års ingång och från och med november 1983
förändrades dess status till postställe. Detta i sin
tur drogs in med mars månads utgång 1987.

Frankoetikett, stämplad
Bankeryd 2.

Adressetikett till postpaket.
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