Islands Brygge den 30. november 2009

Information til beboere i E/F Islands Brygge 13 m.fl. vedr. brevkasser
Fælles brevkasseanlæg
For folk, der bor i nyere etageejendomme, er det en del af hverdagen, at posten skal hentes i
stueetagen, hvor alle brevkasser er samlet i et fælles anlæg. Sådan er det i etageejendomme, der er
bygget efter 1974.
Nu skal vi som beboere i ældre etageejendomme (fra før 1. januar 1974) vænne os til det samme.
Inden udgangen af 2009 skal vi opsætte fælles brevkasseanlæg, hvor postbuddet kan aflevere
dagens post. Det har vi allerede gjort, og de er også allerede taget i brug. Der har naturligvis været
lidt begyndervanskeligheder med brugen af disse brevkasser. Vi undskylder, at vi ikke tidligere har
informeret nærmere. Vi forsøger at råde bod med dette informationsbrev til alle beboere.
Undtagelser
Alle husstande skal have et brevindkast i brevkasseanlægget, men bevægelseshæmmede og
handicappede kan få posten bragt til døren, hvis de ikke kan tømme brevkassen i det fælles anlæg.
Det er vedkommendes socialforvaltning, der kan indstille til den lokale postmester, at der gives
dispensation efter disse regler.
Pensionister, der er fyldt 65 år, har krav på at få post bragt til døren, når de bor i en ejendom fra før
1. januar 1974. Det kræver dog, at de henvender sig til det lokale posthus, hvor ønsket bliver
registreret og pensionisten får et mærkat til at sætte på sit brevindkast i anlægget. Postbuddet skal
kunne aflevere posten gennem et brevindkast i døren eller i en brevkasse lige ved døren.
Bestyrelsen
Først og fremmest ønsker vi i bestyrelsen, at de nye brevkasser fortsat fremstår pæne. Derfor ønsker
vi blandt andet, at mærkning i forbindelse med for eksempel ”Nej tak til reklamer” skal placeres
nogenlunde ens. Vi vedlægger en skabelon og vejledning til påsætning af diverse mærker på
brevkasserne. Se vedlagte.
Dernæst er der i første omgang påsat de navne, som vi er vidende om bebor de enkelte lejligheder.
Såfremt man ønsker et andet navn på brevkassen, skal man rette henvendelse til ejendommens
vicevært (Finn), enten på telefon 32 95 54 28 eller 21 660 360 på hverdage mellem kl. 8 og 16 eller
på mailadressen: vicevaert@ef-islandsbrygge.dk. Indtil den 15. januar 2010 er denne udskiftning af
navneskilt gratis, men herefter vil vi følge de almindelige regler, der også gælder for navneskilte på
dørtelefon m.m. Se § 6 i vores husorden på www.ef-islandsbrygge.dk.
Låsen
Hvis man gerne vil have omstillet sin lås i brevkassen til den samme som til sin egen hoveddør, er
dette en mulighed. Kontakt en låsesmed, der mod betaling kan omstille låsen. Orientér låsesmeden
om cylinderstørrelsen på låsen i brevkassen, så kan denne nemmere have den rette lås med til jer.
Cylinderen i låsen har nummer 1507 og er en standard Rukolås.
Spørgsmål
Hvis der er spørgsmål i forbindelse med brevkasserne, kan man rette henvendelse til Finn
(viceværten) eller til bestyrelsen. Der forefindes ligeledes information om fælles brevkasseanlæg på
Post Danmarks hjemmeside.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Opsætning af mærker på brevkasser
Der må ikke opsættes andre mærker på brevkasserne end de to
”Nej tak” – mærker fra Post Danmark. Det valgte mærke skal
placeres i højre side af brevkassen under lågen (som foto).

Hvis der af særlige årsager er ønsker om andre mærker, skal der
sendes en skriftlig ansøgning til bestyrelsen, der herefter tager
stilling til, om mærket kan påsættes brevkassen. Ansøgningen skal
enten afleveres i viceværtens postkasse i gården eller sendes pr.
mail til vicevaert@ef-islandsbrygge.dk.

