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Nye brevkasser – hvad skal der stå på din/jeres?

I disse dage opsættes de nye brevkasser i trappeopgangenes indgangspartier, så vi er klar
til at modtage post på denne måde pr. 1.1.2010 som krævet af Post Danmark.

Vicevært Anders Rasmussen vil lave navneskilte til brevkasserne, og vi beder derfor
om, at du/I snarest udfylder og afleverer medfølgende ark.

Nye ordninger for omdeling af breve og aviser pr. 1. januar 2010

Ældre og handikappede: Brev til egen brevsprække
Der er to undtagelser fra den generelle ordning om, at post afleveres i brevkasserne i
trappeopgangen.De fremgår af § 15 i »Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefor-
dring«:

Bevægelseshæmmede og andre handikappede,der er ude af stand til selv at tømme
deres brevkasse, har efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blinde-
samfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer krav på at få forsendelser til den
pågældende omdelt af koncessionshaveren direkte til boligen.

Pensionister (beboere på 65 år og derover), der bor i etageejendomme, der er op-
ført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974,har efter anmodning krav på,at kon-
cessionshaveren omdeler forsendelser til den pågældende direkte til boligen.

Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen foregår på det lokale
postkontor på H.C. Ørsteds Vej. Der skal forevises legitimation/sygesikringskort, hvoref-
ter en særlig tilmeldingsblanket kan udfyldes med det samme.Vær opmærksom på, at der
ifølge posthuset er minimum 3 ugers ekspeditionstid i øjeblikket. Derfor er det en god
idé at få afleveret blanketten nu, hvis du ønsker at være med i ordningen fra nytår.

Avis til egen brevsprække – slip for at hente den nede i opgangen
Bladkompagniet oplyser, at den enkelte beboer skal rette henvendelse til Kundeservice
hos den avis,vedkommende modtager.Bladhuset vil så give Bladkompagniet besked om,
at der skal leveres ind ad brevsprækken.

»Nej tak til reklamer«
De, som allerede er registreret under »Nej tak«-ordningen hos Post Danmark, kan få til-
sendt et nyt mærke, svarende til det hidtidige, til at sætte på den nye brevkasse. Det sker
ved henvendelse til Post Danmarks Kundeservice på 80 20 70 30 eller med en mail til
skrivpost@post.dk.

For at få et ensartet udseende på brevkasserne har bestyrelsen besluttet, at beboe-
ren skal placere »Nej tak«-mærkaten i nederste højre hjørne på brevkassen.

De, som ikke hidtil har været med i ordningen, men som ønsker at blive fri for rekla-
mer, skal henvende sig på posthuset eller via ePosthuset på internettet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Navneskilt til lejlighedens brevkasse i trappeopgangen

Vicevært Anders Rasmussen vil fremstille et navneskilt
til din/jeres nye brevkasse ud fra oplysningerne på dette ark.

Udfyld derfor arket, og aflever det senest søndag 6. december!

Navneskiltet har form af én enkelt, lang tekstlinje,
hvor alle navne skal placeres.

Forrest vil der stå etage og tv./th. -
derefter følger navnene på lejlighedens beboere

i den rækkefølge, de skrives nedenfor.

Vær opmærksom på, at der i alt er plads til 60 anslag til navnene.
Et anslag er ikke kun et bogstav, men også mellemrum og tegn som bindestreg.

Mellem to personers navne skal der bruges to anslag.

Tæl selv efter, og lav evt. nødvendige forkortelser i fornavnene –
ellers gør Anders Vicevært det!

Af hensyn til det praktiske arbejde bedes denne side afleveret senest søndag 6.12.
i viceværtens postkasse i porten ud for Herman Triers Plads.

1. navn

Lejlighedens
beliggenhed

Dato Underskrift

Etage

2. navn

3. navn

4. navn
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