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Opgavebeskrivelse for postkasseudvalget 

1. Formål 
Senest til Nytår 2011/2012 skal vi alle have vejpostkasser. Det har Postdanmark bestemt. 

Projektet er igangsat af Ejerlauget for at få en løsning, som passer med områdets arkitektur, som 

gør det nemt for medlemmerne at leve op til Postdanmarks krav, og som giver en prisgunstig 

løsning. 

2. Periode 
Projektet gennemføres inden for perioden 1. april – 1. november 2011. Da der kan indgå støbning 

af betonfundament, må udendørstemperaturen dog ikke blive for lav. 

3. Finansiering 
Projektet gennemføres i Ejerlaugets navn, og det er et fælles – men brugerfinansieret - projekt, 

som skal sendes i udbud til entreprenører. Det skal være frivilligt for det enkelte medlem til at 

deltage. Udgifter betales af Ejerlaugets kasse, og deltagergebyr indbetales til Ejerlaugets kasse. 

Deltagerbebyret kan således være individuelt afhængig af valgt størrelse og valgt placering. 

4. Hovedpunkter 
En stor tilslutning bør sikre, at vi kan få postkasser med ensartet design og farve – men med 

individuelt valgt rumfang og placering – hvilket vil være en visuel fordel for vort byrum. 

Udvalget skal sikre – eventuelt med bistand af landskabsarkitekt – at valg af kasser, disses 

udseende og placering ikke strider imod gældende Lokalplan. 

 

For at minimere bøvl for medlemmerne skal leverancen være total inklusive levering af kasse, 

støbning af sokkel (måske besparelse ved at rækkehusene deler?), opsætning, levering af 

navneskilte i ens design, levering af eventuelle ”NejTak til reklamer”-skilte i ens design, 

demontering/bortskaffelse af eksisterende postkasser og forhåndsgodkendelse af Postdanmark.  

 

Udvalget skal bestræbe sig på at lave en grundig markedsundersøgelse af postkasseudbuddet 

herunder inkluderet postkasser, som kan forsynes med elektronik til overførsel af information om 

”posten (eller avisen) er kommet” til husejeren. 

5. Formidling 
Alle centrale dokumenter fremsendes elektronisk til Ulrik Danneskiold-Samsøe (E-mail: 

ulrik@danneskiold-samsøe.dk) med henblik på offentliggørelse på Ejerlaugets hjemmeside. 

Vedhæftning af fotos og visualiseringstegninger vil blive påskønnet. Der vil blive oprettet en 

speciel side på hjemmesiden, som alene vil omhandle de nye postkasser.  

6. Aflevering 
Projektet afsluttes med en kort skriftlig beretning – gerne suppleret med fotos – som giver en 

redegørelse for, hvordan det er gået, og hvordan eventuelle fremtidige tilsvarende projekter kunne 

drage nytte af de erfaringer, som postkasseprojektet har givet. Beretningen skal udarbejdes med 

henblik på offentliggørelse på hjemmesiden. Beretningen må derfor gerne – om muligt, men det er 

ikke et krav – indeholde links til billeder eller til korte videosekvenser på YouTube. 

 

31. marts 2011 

På bestyrelsens vegne 

Ulrik Danneskiold-Samsøe 


