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Kære medlemmer af ejerlauget.  

 

Vi, som udgør postkasseudvalget, har efter lange og grundige overvejelser samt inddragelse af en 

fokusgruppe af medlemmer besluttet os. Vores konklusion er køb og montering af følgende 

postkasser, som efter de nye regler skal være opsat inden den 1. januar 2012: 

Fabrikat og design 

Bobi Grande inklusive stander uden bue med sort klap til 2199 kroner plus opsætning 699 

kroner. Se i øvrigt vedhæftede tilbud.  

 

Vi forudsætter enighed om farven sort med sort klap. På billedet er klappen ikke sort.  

 

Der er også mulighed for at vælge en lidt smallere udgave i samme design, nemlig Bobi Classic 

eller en udgave med åbning bagtil. Der findes også en endnu større model til store pakker 

(Jumbo), men vi foreslår Bobi Grande, da den er fleksibel og kan indeholde mindst en uges post 

og rimeligt store bogpakker. Aviser kan fortsat - efter aftale med bladhusene - stadig leveres 

direkte til døren. 

Ekstra ydelser 

• Fælles stativ med naboen. Der er mulighed for at naboer kan sætte to eller flere postkasser op 

sammen. Se www.bobidanmark.dk for nærmere information. 

 

• Signal i boligen når der er post. Ved særlig betaling kan indsættes en elektronisk postmelder.  

 

• Omstilling af postkasselåsen til samme nøgle som bruges til egen hoveddør. Det koster 199 

DKK inklusive moms ekstra, hvis alle nøgler sendes samtidig til Postkassemontøren på Fyn. 

Alternativt kan man selv lave låsen om. Se nedenfor. 

 

• Navneskilt og husnummer. Vi foreslår, at alle bestiller navneskilte og husnummer i samme 

design og farven hvid (jf.tilbud). Ejerlauget vil efterfølgende finde ud af, hvordan 

medlemmerne fremover kan få nye navneskilte ved fremtidige ændringer i 

beboersammensætningen. 

Hvad gør I? 

Læs mere på www.Bobidanmark.dk. Der kan I se billeder af de forskellige modeller. Det er et flot 

finsk design. 

 

I bedes udfylde vedhæftede svarskema - hurtigst muligt - og inden lørdag den 9. juli, hvor 

tilbuddet udløber, og sende det til Ulrik Danneskiold-Samsøe. Umiddelbart derefter kan vi afgive 

fælles bestilling, da den billige pris forudsætter, at vi bestiller samlet. 
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Opsætningen vil ske i løbet af august, og navneskiltets konkrete udformning og individuelle 

ønsker i øvrigt aftales direkte med postkassemontøren, hvis tilbud og adresse fremgår af 

virksomhedens tilbud. 

Man kan også selv sørge for omstilling af lås 

Med hensyn til omstilling af lås til egen dør, så kan man – alternativt - selv ordne det. I så fald gør 

man følgende: 

 

1. Tager cylinderen ud af postkassen (det er ret let). 

2. Går til den lokale låsesmed og beder denne stille cylinderen om til hoveddørsnøglen (Pris 

ubekendt). 

3. Går tilbage til postkassen og monterer cylinderen i postkassen igen (det er også ret let). 

Betaling 

Ejerlauget lægger ud. Hvert medlem vil efterfølgende fra kassereren få en opkrævning på et beløb 

svarende til den ønskede leverance. 

Spørgsmål? 

Alle spørgsmål som medlemmerne måtte have vedrørende leverance og installation på grunden 

rettes til Postkasseudvalget. Entreprenøren ”Postkassemontøren” står inde for, at individuelle 

placeringer af postkasserne lever op til Postdanmarks bestemmelser. 

Afsluttende bemærkninger 

Postkasseudvalget skal afslutningsvis understrege, at tilslutning er frivillig. Hvis den gamle 

postkasse eller en ny postkasse af et andet design lever op til Postdanmarks bestemmelser, kan 

den fortsat bruges. Man kan også købe Bobi Grande, men selv sætte den op. Så man kan frit vælge 

den løsning, man ønsker. Alligevel vil Postkasseudvalget appellere til opslutning om initiativet. 

Postkasser af samme design vil pynte på vort kvarter. 
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