
Susanne Lodin i Kramfors blev Sveriges bästa
brevbärare!
Det blev Susanne Lodin från Kramfors som av Hemmets Journals läsare utsågs till Sveriges bästa brevbärare.

Hon belönas nu med en check på 50 000 skattade kronor.

Susanne är 44 år och har varit verksam inom Posten i 24. Hon är ensamstående fyrabarnsmamma och verksam som
lantbrevbärare på Höga kusten. 

För de 350 kunderna på den tolv mil långa postrundan betyder Susannes besök mycket. För många, inte minst äldre och
avsides bosatta, kunder är Susannes besök det enda man får på hela dagen.

Hon är alltid på gott humör, tar sig tid att prata, hon är aldrig rädd för lite extra besvär. Hon har till exempel rådigt tagit hand
om passagerarna när hon var först på plats vid en trafikolycka, hon räddade bröllopsdagen en förtvivlad brud, vars
brudklänning kommit bort i posten genom att i sista stund spåra upp och leverera klänningen.

Många av kunderna  förknippar henne dock främst med  glamour! Med de långa, vackra och fantasifullt målade naglarna , alltid
matchade med örhängen och halsband.

Vägen mot utnämningen till Sveriges bästa brevbärare började i våras när Hemmets Journals läsare ombads nominera
kandidater till priset. Gensvaret blev stort och fem kandidater valdes ut av vår redaktion. De övriga fyra var Ulf Wimark,
Helsingborg, Ann-Sofie Thelin Wahlberg från Tanumshede, Karin Hogedal från Västra Frölunda och Urban Noreheim från
Stockholm.

De presenterades sedan i fem reportage i tidningen.  Läsarna fick därefter rösta och Susanne Lodin blev den som vann, med
stor marginal.

Det här blir fjärde gången som Hemmets Journals Stora Pris delades ut till en vardagshjälte. År 2010 utsågs Marianne
Niklasson från Kristinehamn till Sveriges bästa kassörska. Ett år senare kunde vi gratulera Nadia Destici till at ha utnämnts till
Sveriges bästa kassörska Och förra året blev Annika Jörgensen I Höllviken Sveriges ängel i hemtjänsten. 
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