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Til orientering for pensionister og dårligt
gående vedr. postkasserne
Ulempen ved kravet om opsætning af postkasser forneden i hver opgang er
selvsagt, at vi ikke længere får bragt post helt til døren.
Da det er et lovkrav, som er vedtaget af Folketinget, kan der ikke gives
indsigelse imod kravet. Det skal bare overholdes, således som vi allerede har
gjort.
Men vi har jo en del ældre og dårligt gående beboere i ejendommen.
I har alle mulighed for at ansøge Post Danmark, om fortsat at få leveret post
helt til døren på egen etage.
Læg specielt mærke til at for at få denne dispensation skal I selv
personligt ansøge herom ved Post Danmark.
Information fra Post Danmark herom kan læses her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hvem kan få leveret post til døren, selvom der er
brevkasseanlæg?
Er du fyldt 65 år og bor du i en ældre etageejendom, kan du efter anmodning
få bragt dine forsendelser til døren. Du kan tilmelde dig på posthuset ved
forevisning af billedlegitimation og personlig underskrift.
Er du bevægelseshæmmet eller handicappet og bor du i en etageejendom
(uanset opførelsestidspunkt), kan du efter anmodning få bragt dine
forsendelser til døren. Det kræver en indstilling fra din socialforvaltning, at du
får en dispensation fra de almindelige regler for postomdeling. En betingelse
for, at bevægelseshæmmede og handicappede kan få dispensation, er, at
man skal være ude af stand til selv at tømme sin brevkasse i
brevkasseanlægget.
Du skal enten have en brevsprække i døren eller en brevkasse ved døren,
hvor posten kan afleveres.

Skal man have en brevkasse i anlægget, hvis man har fået
dispensation?
Ja, det skal du have, da du jo kan fraflytte en dag, og det ikke er sikkert, at
den nye beboer opfylder betingelserne for at få dispensation

Hvorfor skal de, der får dispensation, sætte et hvidt
klistermærke på deres brevkasse?
Mærkatet er en hjælp til vores postbude for at minde dem om, at adresseret
post skal bringes helt til døren i disse boliger. Dermed kan vi opretholde en
meget høj kvalitet på servicen, og markeringen af brevkasser er således også
til gavn for beboerne.
Mærkatet er også en hjælp for andre distributører, der kan vælge at bringe
deres forsendelser op

Hvor lang tid går der fra tilmelding på posthuset, til posten
leveres ved døren?
Posten leveres til døren, så snart tilmeldingen er godkendt af Post Danmark,
og du har mærket din brevkasse med det hvide klistermærke, som du
modtager fra Post Danmark.
Post Danmark tilstræber, at levering til døren senest sker den 2. mandag,
efter at ansøgningsskemaet er afleveret på posthuset.

