Notat om postkasser i Den Hvide By

Udarbejdet af postkasseudvalget
(Ida og Per)

Tiltrådt af bestyrelsen den 14. oktober 2012

Indledning
På generalforsamlingen februar 2012 blev nedsat et udvalg med den opgave at undersøge udbuddet af
postkasser på det danske marked. Derefter skulle udvalget udfærdige et notat til grundejerne i
Trekantens Vejlag. Målet var anbefalinger af model, opsætning og placering af postkasser i Trekanten.
Anbefaling
Udvalget er nået frem til at pege på postkassen:

MEFA Opal med opsætning på Stander 22.
En placering i skel parallelt med adgangsvej/havegang virker desuden som det mest indlysende valg.

Udvalgets baggrund for valg af postkasse
Udvalgets anbefaling er et tidsløst, stramt design i en varmgalvaniseret udførelse.
Vi har desuden sammenholdt disse designmæssige ønsker med udsalgsprisen på postkasse og
stander.
Desuden er det indgået i overvejelserne, at postkassen er funktionel, bl. a. rumindhold, størrelse på
indkast, enkel tømning.
Udvalget peger med dette valg på et design, der passer til vores kvarter af hvide ensartede huse og
som i den galvaniserede udførelse vil falde harmonisk og afdæmpet ind i kvarteret.
MEFA beskriver selv deres produkt sådan (citat):
”MEFA Opal er fremstillet i en ekstra kraftig og gedigen kvalitet og med et flot, stramt design.
Postkassen har en velgennemtænkt funktionalitet, for eksempel fungerer lågen som postbakke
ved tømning. Materiale varmgalvaniseret stål.
Til opsætning anbefales stander 22 fra Mefa ligeledes varmgalvaniseret.
Til montering af standeren i jord findes et meget enkelt system kaldet ”Easy Mounting”
Postkassen har Ruko sikkerhedslås (6 stift), der kan omstilles til hoveddørsnøgle.
I Post Danmarks anvisninger til grundejerne kan opsætning på stakit accepteres.
Postkasserne kan købes i de fleste byggevarehuse og på internettet.
Vi har bl.a. set dem på www.postkasseshoppen.dk
Monteringsvejledning kan ses herunder.
Se evt. mere på fabrikantens hjemmeside www.me-fa.dk
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Postkasse fra Me-Fa
Model Opal (840) varmgalvaniseret

Regler fra Post Danmark om placering

MOUNTING INSTRUCTION FOR MOUNTING MEFA 22 WITH MEFA EASY
MOUNTING. MEFA EASY MOUNTING IS TO BE BOUGHT SEPARATELY
Lp.
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