
 
Julklappen var för farlig  
Tomteblossen stoppades som farligt gods i Malmö. Tillsammans 

med sex kilo julgodis skickades de tillbaka till Örebro. Men utan 

avsändarens vetskap. 

Någon vecka före jul skickade Pia Hellertz i Almby ett stort paket till sin son i staden Galway 
på Irland. Det tunga paketet innehöll bland annat julgodis, julmust, pepparkakor, en julskiva 
och annat som hör julen till. 
– Min son älskar julmust och marsipangrisar så jag brukar skicka lite varje år, säger Pia 
Hellertz. 
 
Stoppade ner tomtebloss 
I paketet hade Pia Hellertz också stoppat ner ett paket tomtebloss vilket hon senare skulle få 
ångra. Paketet stoppades i Malmö innan det hann nå över landsgränsen.  
Under en röntgenkontroll upptäckte postens transportföretag att paketet innehöll tomtebloss 
vilket räknas som farligt gods och inte får transporteras med flyg.  
Julpaketet skickades i retur till postombudet Ica i Tybble den 20:e december men Pia 
Hellertz fick aldrig någon avi att det fanns att hämta upp.  
– Om jag hade fått reda på att paketet hade kommit tillbaka så hade jag kunnat ta ut 
tomteblossen ur paketet och skickat det igen. Då hade julgodiset kanske nått dem i tid, säger 
Pia Hellertz. 
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Irritationen växte 
Det var inte förrän i fredags när hon ringde 
upp post-ombudet som hon fick reda på att 
paketet hade funnits i Icabutiken i tre veckor 
utan att varken posten eller postombudet 
hade försökt kontakta henne.  
När hon dessutom fick höra att hon skulle 
behöva betala 100 kronor för att hämta ut 
paketet växte irritationen.  
– Posten är lite som banker. De är 
supersnikna, säger Pia Hellertz efter att hon 
betalat avgiften hos postombudet och 
återvänt hem med paketet.  
Men även om julen är över så ska hon göra 
ett till försök att skicka paketet. Men utan 
tomtebloss den här gången. 


