Dispensation for brevkasseopstilling
Subject: Dispensa on for brevkasseops lling
From: "Ulrik Holm" <u@holm.mail.dk>
Date: 05-10-2011 23:59
To: Hjorthøj Alle <medlemmer@grf-hjorthoej.dk>
Hej til alle!
Nu dages det!
Den 21.06.2011 sendte vi en dispensationsansøgning til Post Danmark. Der skete ikke noget. Så rykkede vi, og fik besked om at ansøgningen nu lå hos
Trafikstyrelsen.
Der skete ikke noget. Så rykkede vi Trafikstyrelsen og vedlagde brevet til Post Danmark.
Der skete ikke noget. Så rykkede vi telefonisk. Man ville efterforske sagen.
Efter en 8 dages tid fik vi det svar, at Trafikstyrelsen ikke havde fået noget fra Post Danmark, men at vi kunne sende en ny ansøgning med billeddokumentation til
dem.
Så skete der noget! 3 timer og 26 minutter efter afsendt ansøgning fik vi følgende svar:
Trafikstyrelsen kan godkende en placering af brevkasserne ved ejendommene i ”grundejerforeningen Hjorthøj” således at brevkasserne placeres umiddelbart ved den
naturlige indgang til parcellen.
Det er således ikke et krav, at brevkasserne placeres i skellinjen der som oplyst går gennem græsarealerne, der ligger foran indgangene til parcellerne. Eksempelvis
en placering ved eller på de mure der afgrænser parcellerne (foto nr. 2 af gade – venstre side) eller en placering ved hækken (foto nr. 2 af gade – højre side).
Placeringen af brevkasserne skal være således, at der er fri og uhindret adgang (fri for beplantning, køretøjer blomsterkrukker o.l.) for postbuddet til brevkassen.
Placeringen skal endvidere være således, at postbuddet fra fortovet har så kort afstand som muligt til brevkassen – postbuddet skal ikke gå flere m fra ejendommens
naturlige indgang frem til brevkassen.
Trafikstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Post Danmark modtager kopi af denne e-mail tillige med kopi af Deres e-mail til styrelsen d.d.
Med venlig hilsen
Mogens Antonsen, Chefkonsulent

I løbet af en 14 dages tid vil vi udbringe et bestillingsskema, så man kan være med på et fælleskøb af brevkasser og evt. standere hvis man har lyst.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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