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Emne: Postkasser 

I forbindelse med generalforsamling 18.marts 2012 stiller jeg følgende forslag: 

Bestyrelsen ( herunder bevaringsgruppen) i grundejerforeningen Trekantens Vejlag påtager sig at 

undersøge hvilken postkasse-type, der i forhold til kvarterets alder og særegne karakter kan 

anbefales opstillet her.  

Bestyrelsen udfærdiger herefter retningslinier for fremtidige postkassers type, udformning, 

materiale, farve, stolper til ophæng/ opsætning mv i kvarteret. 

Omend Post Danmark endnu ikke har taget stilling til, om de vælger at se på vores kvarter, som et 

område med etageejendomme - eller om der evt skal søges dispensation for den nye lov med 

opstilling af postkasser fremme i billedet af vejene - så har en hel del grundejere allerede opstillet et 

meget forskellige postkasser.  

Postkasserne er yderst forskellige i både materialevalg, stil og udformning af ophængingsstedet, 

farver og bemaling mm  

- og jeg synes desværre ikke, de samlet set har forskønner vores kvarter.  

Trekanten er netop karakteriseret ved en æstetik, der bunder i en ensartehed i materialer, farver og 

et enkelt stilmæssigt helhedsindtryk.  

- og det er netop den helt unikke ting ved vores kvarter. Jeg mener, at vi også mht et ensartet og 

stilmæssigt velovervejet valg af postkasser kan fastholde et enkelt helhedsindtryk af kvarteret. 

Selvom en del grundejere allerede har fået monteret postkasser ved vejen - finder jeg det stadig 

påtrængende nødvendigt, om vi på sigt i og fællesskab finder nogle retningslinier mht indkøb og 

montering.  

Man kunne måske indvende, at det er for sent - men vores nuværende bevarende lokalplan er jo 

også vedtaget for en fremtid - og den gælder således for fremtidige og nye tiltag. 

- og for de grundejere, der endnu ikke har etableret nye postanlæg er gode og velovervejede 

anvisninger formentlig velkomne 

I et kvarter med en god og velgennemtænkt bevarende lokalplan er det altså for mig indlysende, at 

postkasserne, og hvordan de opstilles, også skal indgå på lige linie med de øvrige anvisninger vi har 

eks vdr stakitter og bevaring af vejtræer 

Jeg henviser i øvrigt til eks Haveboligforeningen Grøndalsvænge, hvor foreningen har forestået 

fællesindkøb af postkasser mv. 

Jeg håber meget, at bestyrelsen vil se velvilligt på mit forslag 

Med venlig hilsen Bjarne Lund og Ida Duelund Mortensen, SA 16” 
 


