














I· 
Til venstre Oddvar Haarberg sam var f¢rste kun
de 'veil, Lensvik postkontor, poststyrer Jarle 
Singstad, landpostbud Randi Tangvik og helt til 
h¢yre landppostbud Kari Sterten. 

Stav~en postapneri ble opprettet frall.7.1892 
pa dampskipsanlj21pet med handelsmann og 
dampskipsekspeditl'lr Hans Broholm som post
apner. Da han d!'lde fortsatte kona .Anne Bra
holm i stillingenfra 1900. Ny postapnerble han
delsmann Odin Skavhaug i 1907. Hap ble etter
fulgt av Ludvig Johansen Sletvik i 1911,2. Post
apneriet ble flyttet til Sletvik. 

Fra 1921 ble skrivematen. endret til StaVI'Jy. 
L.J.Sletvik fl!'lde i 1947, og Karl Rishaug overtok 
inn til damRsl,d.psekspeditl'l~ Leif Olsen ble liilsatt 
i stillingerl i 1948. Da han di'Jde ,j 1958, l:?le 
Aslaug Ol~en tilsatt som postapner, og hun fert
satte til po~tapneriet lble nedlagt i ~969 . 

M~lnbugt ))ostapneri ble opprettet fra 1.10.1903 
med dampskipsekspedit!'lr 0. Bermannstad som 
ul!'lnnet postapne,r dliam til 1907. Han ble avl!'lst 
av gardbruker Rristian Ji'rretli i [ 909, 0g av 
Jakob Trretli i ~933 . Navnet pa postapneriet ble 
skrevet M!'lr bukt ;fra 1,9'2·1. 

I 1969 ble ')\slang Ols~n liilsatt som postilpnet og 
hun ble e~terfnlgt av .Astrid Lovise Strand i 
1972. 

Leksen postapneri ble o,pprettet fra 11. '1.0.1910, 
med gard~ruket Daniel O.G. Beug som post
apner. Skrivematen ~ navuet ble endret tU .Leksa 

' 

Kl. 08.00 1. apri/1987. Knut Gr¢nningen og, 
Jarle Singstad (poststyrer) har fatt Lensvik
skiltet pa plass. 

i 1921, og telefoubestyrer Trygve Berg ble uy 
.QOStapner fra 1927. Han ble avl!'lst av Laila 
Asmul i 1984. 

lngdalen i F9sen postapneri kom i drift fra 
li.i10. 1!906 pa dampskipsanl!'lpet lngdalen med 
salgsekspedit!'lr Anders }>. Ingdal som postapner. 
Han ble avl!'lst av Chnistoffer G. Nygard i 1921, 
som ovedot stillingen til. Gabriel Nygard i 1945. 
Elan fortsatte til posfapneriet blenedlagti 1970. 

St~rdalsbogen postapneri ble opprettet fra 
1.10.1898 ,rued gilndbruke~ Johan Arlnt St!'lrdal 
som postapner. N'avnet ble sk:revet St!'lrdalsbug
en fra 1921. IFI'l.r stedet fikk kai i 1928, ble post 
og frak;t ekspede,rt fra en apen hilt som la til ved 
rutebaten. Johan Arnt overlot stillingen til gard
bruker Rober:t St!'J~;sefu i 1925, f¢,i;Jdampskipsekc 
spedit!'lt H.P. Johansen overto k i 1927. 

Ny postapner ble det ,i 1934, ved fisker Olbert 
St!'ludal. H,an ble avli'Jst a:v dampski,psekspedit!'lr 
Bjarne Sti'Jrdal ,jl il.9591 som fortsatte thl post
apneriet ble nedlagt i [963. 

Singstad brevhus kom ,j drift fra 1.1.1948 med 
landpostruten Selbek:k:h -Singstad. 'Den f!'lrste 
styrer' frunes fiet iugenrnoteringe,r,, om, rnen fra 
1951 var lhusmor Gunvor Laudr!'l !Styrer, og fort
satte til brevhuset ble nedlagt i 1959. 
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