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Forslag til beslutning på Generalforsamlingen 2019. 

 

Flytning af postkasser – væk fra facaderne. 

For nogle år siden blev postkasserne flyttet fra indvendigt i trappeopgangene til udvendigt på facader 

umiddelbart på begge sider af hovedindgangen.  

Det var en uheldig beslutning fordi postkasserne skæmmer facaderne og boligkarréens arkitektur som helhed. 

En boligkarré der ellers hviler smukt i sin byggestil som en flot ejendom i røde teglsten, røde tegltage, hvide 

vinduer og smukt integrerede altaner. En boligkarré der ligger attraktivt i et område under stor udvikling og 

fornyelse. 

De senere år er mængden af fysisk post i høj grad minimeret til os danskere og behovet for nem adgang til 

postkasser er ligeledes minimeret. Og fremtiden vil reducere behovet for adgang til en postkasse endnu mere. 

Ved en gennemgang af bebyggelserne i kvarteret, kan man iagttage, at postkasserne andre steder i området 

ikke har en så synlig en placering på bygningerne facader – men der er fundet andre løsninger, som åbenbart 

godt kan aftales med postvæsenet. 

Ved en henvendelse til PostNord den 25. marts 2019, får vi bekræftet at postkasserne kan flyttes ind i opgang 

igen, hvis der er plads. Eller der kan findes en anden udendørs placering. Ved udendørs placering skal PostNord 

godkende den nye placering. 

 

Derfor foreslås der, til beslutning, to alternative forslag der skal få postkasserne væk fra facaderne igen: 

A. Postkasserne flyttes til en placering inden for porten ved Sct. Kjelds Gade eller på boligkarréens 

bagsider. Postvæsenet får en nøgle til porten. Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle en placering 

med postvæsenet. Det vurderes at det vil koste kr. 1.200,- pr. opgang at flytte eksisterende postkasser. 

 

B. Postkasserne flyttes igen ind i opgangene ved foden af trappen. Postvæsenet får en nøgle til 

hoveddøren. Det vurderes at det vil koste kr. 1.200,- pr. opgang at flytte eksisterende postkasser. 

Endvidere bemyndiges Bestyrelsen til at undersøge, om et mindre brevkasseanlæg, på sigt er en bedre 

løsning, da de fylder væsentlig mindre i opgangen. Det vurderes at etablering af et nyt brevkasseanlæg 

til 12 lejligheder vil koste kr. 12.000,- pr. opgang. 
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