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Navneskilte

Hvordan skifter jeg mit navneskilt?
Print  navneskiltet  ved  hjælp  af  den  skabelon  der  findes  på  hjemmesiden
under  punktet  ”Ofte  Stillede  Spørgsmål”.  Følg  derefter  nedenstående
vejledning i at skifte skiltet. 

DET ER IKKE TILLADT AT KLISTRE NAVNESKILTE PÅ POSTKASSEN.

En af de 2 plasticskruer, der sidder i ”klappen” skrues med uret, således at
plastic ”dimsen” der sidder på den anden side bliver løs, herefter tages den til
siden og navneskiltet sættes i postkassen. Derefter sættes plastic ”dimsen”
på  plads  igen  hvorefter  den  spændes  mod  uret  for  at  gøres  fast  igen.
Navneskiltet kan skiftes fra begge sider. 

Hvordan skifter jeg mit navneskilt hvis jeg ikke har PC/printer? 

Kontakt administrator, der kan du få fremsendt nyt navneskilt for 50 kr. 

Eller få en nabe eller bekendt til at hjælpe.

Må   jeg   omkode   låsen   i   postkassen   så   den   jeg   kan   bruge   min
hoveddørsnøgle? 

Ja det må du. Og hvis du på et tidspunkt skifter din hoveddørslås må du også
skifte cylinderen i postkassen, bare den virker som den oprindelige. 

Hvad koster sådan en omkodning? 

Vi har spurgt Hardi V om det og pt. ( sept. 2009 ) koster det 125 kr.

Nytår
Hvordan blokerer jeg postkassen nytårs aften? 
Der sidder, når man åbner fronten på postkassen 1 plastic-stang i hver side
som skubbes ud i de dertil lavede huller, så er klappen fastlåst og ikke kan
åbnes udefra. Simpelt og enkelt.

Reklamer
Ansvar
Beboeren  af  lejligheden  har  pligt  til  at  tømme  postkassen  så  den  ikke
overfyldes. 
Reklamer må IKKE smides i opgangen!

OBS: står  lejligheden  tom,  så  skal  navneskiltet  fjernes  og  postkassen
blokeres med nytårssikringen så den ikke overfyldes med reklamer og udgør
derved en brandfare.

Jeg vil ikke have reklamer, hvad gør jeg?
Det er tilladt at sætte klistermærker med ”Reklamer - Nej tak” eller 
”Reklamer og gratis aviser - Nej tak” på postkassen.

Hvordan tilmelder jeg mig "nej tak"ordningerne? 
Du kan gå på posthuset eller tilmelde dig via www.eposthuset.dk. 

På posthuset kan du hente folderen "Reklamer og gratis aviser Nej tak". Den
giver dig information om ordningerne, og den indeholder en blanket, som du
skal udfylde og aflevere ved kassen.

Hvad dækker de to ordninger? 
Reklamer - Nej tak: Du får ingen reklamer, men du får fortsat bl.a. lokale
ugeaviser, evt. gratisaviser, telefonbøger og aftenskolekataloger.
Reklamer  og  gratis  aviser  -  Nej  tak:  Du  får  hverken  reklamer,  lokale
ugeaviser, gratis aviser, telefonbøger eller aftenskolekataloger. 
For  begge  ordninger  gælder  det,  at  alle  distributører  er  forpligtet  til  at
respektere dit "nej tak".

Hvor kan jeg klage, hvis jeg får reklamer, selv om jeg er tilmeldt "nej
tak"? 
Ønsker  du  at  klage,  skal  det  ske  til  distributøren  af  de  adresseløse
forsendelser. Hvis du ikke ved, hvilken distributør der har omdelt,  kan du
sende din klage til enten Forbruger-Kontakt eller Post Danmark, som er to af
de største distributører. Er klagen ikke sendt til rette distributør, bliver den
videresendt til den rette. Husk at oplyse din adresse og gerne hvilke reklamer
du har modtaget samt hvornår du har modtaget dem.

Kontakt kan ske til:

Forbruger-Kontakt:  Bredebjergvej  6;  2630  Taastrup.  Tlf:  43  43  99  00
www.fk.dk 

Post Danmark: Tietgensgade 37; 1566 København V. Tlf: 80 20 70 30 

E-mail: skrivpost@post.dk Web: www.postdanmark.dk
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