
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

BREVKASSER 
Lysets Fælles Regler om Brevkasser 

 
December 2011 

 



 
 

Kære naboer, 
 
Vi har igennem året arbejdet for, at skaffe en 
dispensation fra de nye regler om brevkasser 
i skel. 
 
Et af vore hovedargumenter har været, at vi 
her i Lyset gerne vil bevare vort kvarters helt 
særlige udtryk. Og vi har ivrigt henvist til den 
bevarende lokalplan.  
 
Vi var særligt kede af udsigten til, at der 
skulle sættes brevkasser på de fine hvide 
stakitter, og hvis man ved kig ned ad en af 
vejene, skulle opleve alle mulige forskellige 
typer, størrelser og farver på brevkasserne. 
 
Lejlighedsvis drømte vi om en ganske særlig 
dispensation, der skulle gøre det muligt 
fortsat at modtage post igennem hoveddøren 
eller i brevkassen på huset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På turen rundt i det offentlige landede vi til 
sidst hos Post Danmark, der viste sig både 
meget imødekommende og interesseret i at 
finde en, for begge parter, tålelig løsning. En 
konsulent har besøgt os, og vi har været på 
en spadseretur rundt i Lyset. 
 
Resultatet blev, at vi har fået en særlig aftale 
med Post Danmark om, at vi i Lyset delvist 
kan fravige de almindelige regler. 
 
Som det fremgår af det vedhæftede brev fra 
Post Danmark, skal vi følge de gældende 
placeringsregler, men kan vælge (hvor det er 
muligt) at placere brevkasserne på stativ 
umiddelbart bag stakittet vinkelret på 
adgangsvejen lige inden for lågen. 
 
Den mundtlige aftale med konsulenten var, at 
brevindkastet skal kunne foretages ude fra 
fortovet, ved at postbud eller omdeler rækker 
ind over havelågen. Brevindkastet skal fortsat 
overholde reglen om placering i højden 
mellem 100cm og 120cm. 
 
Post Danmark har altså blot delvist givet en 
dispensation til, at husene i Lyset kan fravige 
de generelle regler. De hvide stakitter og vort 
ønske om at beskytte, og i bedste fald over 
tid, at genskabe det særlige og oprindelige 
udtryk hos os, gjorde dette muligt. 
 
Har du ikke et af de lave hvide stakitter, men 
f.eks. en lav hæk, kan du måske alligevel 
drage nytte af denne særlige aftale, men 
sikkert blot under forudsætning af generel 
overholdelse af reglen om, at ”ingen 
bevoksning må besværliggøre aflevering i 
brevkassen”. 
 
Har du en bred hæk, en høj hæk eller et højt 
stakit, kan du placere brevkassen i en 
eventuel indkørsel, eller (på eget ansvar) 
forsøge dig med en placering lige inde for 
lågen. (Måske bliver det accepteret af Post 
Danmark?) 
 
Er du fortsat i tvivl om, hvor du skal placere 
din brevkasse, så anvend først og fremmest 
sund fornuft. Og hold godt øje med de helt 
almindelige generelle regler. 
 
 
 

 
 
De almindelige regler 
 

 Placering i skel ved indgangen 
 

 Adgang direkte fra offentlig vej 
 

 Ophængt på stolpe eller stakit 
 

 Indkastet skal vende ud mod vejen 
 

 Afstand fra indkastets underkant til 
fortov skal være mindst 100cm og 
højst 120cm 

 
 Er der to brevkasser, skal de hænge 
ved siden af hinanden 

 
Ingen bevoksning må besværliggøre 
aflevering i brevkassen 

 
 Navneskilt med mindst efternavn og 
forbogstav på alle beboere 

 
 Hent eventuelt en pjece på posthuset 
og læs mere fra Post Danmark eller 
besøg www.nypost.postdanmark.dk 

 
 



 
 

På Grundejerforeningen Lysets årlige 
generalforsamling i november 2011, var der 
bred enighed om, at vi med fordel kan skabe 
nogle fælles regler for, hvordan vi isolerer, 
bygger til, moderniserer og i det hele taget 
gebærder os her i vort fine kvarter.  
 
Dette fælles overordnede ”regelsæt” tænkes 
være gældende for det, der ikke står noget 
om i den bevarende lokalplan.  
 
Første skud på stammen kan blive dette nye 
regelsæt – Lysets Fælles Regler om 
Brevkasser. 
 
På generalforsamlingen i november fik 
brevkasseudvalget et (lille) mandat til, at 
fortsætte arbejdet med at opstille nogle fælles 
regler, med udgangspunkt i den aftale vi nu 
har med Post Danmark. (Det gik lidt for 
hurtigt, men der var bred enighed om, at et 
sådan regelsæt kunne alle have glæde af.) 
 
Det er vort forslag, at dette regelsæt straks 
”træder i kraft”, og at det sidenhen tages op 
og vedtages endeligt på generalforsamlingen 
i efteråret 2012. 
 
Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, 
er du velkommen til at kontakte undertegnede 
enten via e-mail eller på telefon. 
 
 
Med venlig hilsen 
Brevkasseudvalget 
 
René Nielsen 
Fengersvej 17 
22 60 76 10 
RABNielsen@gmail.com 
 
 
 
 
 
PS 
På generalforsamlingen blev det aftalt, at 
hovedregel nummer 1 er, at den ”officielle” 
farve på brevkasserne er hvid. 
 
Skal du så male din blå brevkasse? Det må 
du selv bestemme… Men hvis du nu, eller på 
et tidspunkt, skal købe en ny brevkasse, så 
foreslår vi, at den skal være hvid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lysets Fælles Regler om Brevkasser 
 

 Brevkassen skal være hvid. 
 

 Stativ eller stolpe skal være hvid. 
 

 De øvrige almindelige regler gælder 
også for Lyset, men…: 

 
 Lyset har en aftale om, at brevkasser 

kan opsættes ”på stativ umiddelbart 
bag hegnet (stakittet)… vinkelret på 
adgangsvejen lige inden for lågen”. 

 
 Den mundtlige aftale er, at denne 

aftale gælder ved placering bag et 
stakit. Der er dog lidt tvivl om, hvorvidt 
det er understreget tydeligt nok i brevet 
til os, at denne aftale ikke gælder for 
alle andre. Har I ikke stakit, må I enten 
spørge Post Danmark eller på eget 
ansvar afvige fra de almindelige regler. 

 
 Brevkassen skal have en lås. 

 
 Brevkassen skal have et navneskilt 
med mindst efternavn og forbogstav  

 på alle beboere i huset. 
 

 Brevkassen skal placeres således, at 
afstanden fra brevindkastets underkant 
til fortov eller vej er mindst 100 cm og 
højst 120 cm. Anbefalingen er 110 cm. 

 
 Ved behov for to eller tre brevkasser  

 er der forskellige muligheder: 
 
 Anskaf et såkaldt ”brevkasse anlæg” 

med to eller tre brevkasser bygget 
sammen i en enhed. (Man må IKKE 
sætte to eller tre brevkasser op i 
forlængelse af hinanden ned langs 
adgangsvejen. Ingen postbude har  

 så lange arme…) 
  
 Man kan også vælge at opsætte 

brevkasser ved siden af hinanden 
f.eks. i en indkørsel, under den 
forudsætning, at de almindelige regler 
om placering efterleves. 

 
 



 
 

Anbefalinger ved valg af brevkasse 
 
Vi har fundet en serie brevkasser, der findes i 
de tre udgaver vi i Grundejerforeningen Lyset 
kan have behov for, nemlig modeller til en, to 
eller tre husstande. 
 
Brevkasserne hedder ”Bobi”. 
 
Det er ikke de billigste, men det er heller ikke 
de dyreste, vi er faldet over. Til gengæld er 
de tålelige at se på, nogle vil endda kunne 
finde på at kalde dem pæne, og så findes de 
altså i mange udgaver og versioner. 
 
Vi syntes også, at de valgte modeller minder 
lidt om en rød postkasse, og at de ser lidt 
”gammeldags ud” og dermed måske endda 
kunne have været anskaffet i 1910. 
 
Hvem ved, måske er den så pæn, at det 
endda vil være til at holde ud at se på, hvis 
der et eller andet sted i Lyset slet ikke kan 
findes en løsning, medmindre brevkassen 
sættes op ”ude på gaden”? 
 
Her er de valgte modeller… 
 
 
EN HUSSTAND  
BobiClassic Hvid til  kr. 1.410,- 
Varenr.: 30900 
 
 
TO HUSSTANDE 
BobiDuo Hvid til kr. 3.095,- 
Varenr.: 20600 
 
 
TRE HUSSTANDE 
BobiTrio Hvid til  kr. 3.635,- 
Varenr.: 20650 
 
 
STATIV TIL ALLE TRE MODELLER 
Bobi Postkassestander Hvid til  kr. 795,- 
Varenr.: 3030 
 
 
BREVKASSE SKILT 
Hvidt med sort tekst til  kr. 199,- 
Varenr.: 4006. 5,5 x 10 cm. 23 bogstaver... 

 



 
 

 
 
 
 
 
SE MERE HER: 
www.bobidanmark.dk 
 
 
BREVKASSERNE KAN KØBES HER: 
www.designprodukter.dk 
(Bobi importøren Kobberkompagniet) 
Kundeservice 59 51 67 54 
 
 
 
  
 
 

 

 
Køb selv direkte på www.designprodukter.dk 
Eller læg en bestilling ind i den fælles pulje, 
og få jeres nye brevkasse til en særlig pris. 
LÆS OM FÆLLESKØB PÅ SIDSTE SIDE! 

 



 

 



 

 

SIDSTE NYT! Vi har nu fået en aftale med den 
lokale distributionschef Niels Christian Nielsen 
(Valby) om, at husene i Lyset har frem til den 
31. januar 2012 til at få brevkasserne sat op. 



FÆLLES INDKØB AF BREVKASSER 
 
Vi opnår en særlig rabat, når vi sammen 
indkøber på een gang. Det kræver, at vi er 20 
husstande, der bestiller samlet, betaler 
samlet og får leveret samlet. Ved samlet køb 
kan vi få glæde af ca. 15 % rabat. 
 
 
S P E C I A L P R I S E R 
 
EN HUSSTAND 
BobiClassic Hvid til  kr. 1.200,- 
Varenr.: 30900 
 
TO HUSSTANDE 
BobiDuo Hvid til kr. 2.630,- 
Varenr.: 20600 
 
TRE HUSSTANDE 
BobiTrio Hvid til  kr. 3.090,- 
Varenr.: 20650 
 
STATIV TIL ALLE TRE MODELLER 
Bobi Postkassestander Hvid til  kr. 675,- 
Varenr.: 3030 
 
BREVKASSE SKILT 
Hvidt med sort tekst til  kr. 100,- 
Varenr.: 4006. Størrelse 5,5 x 10 cm.  
Prisen er incl. gravering op til 23 bogstaver, 
ekstra bogstaver tælles sammen og bestilles 
særskilt. Leveres med dobbeltklæbende tape. 
 
 
B E S T I L L I N G 
 
Senest 20.12.2011 via e-mail til adressen: 
RABNielsen@gmail.com 
 
Oplys navn, adresse, mobil, e-mail og bestil 
brevkassetype, stander og brevkasseskilt. 
(Husk info om teksten på skiltet.) 
 
Indbetal det fulde beløb på Lysets konto via 
din netbanks indbetalingskort, korttype 01 og 
konto 614 56 98 senest 20.12.2011. 
 
Brevkasserne leveres til Fengersvej 17, hvor 
de kan hentes i uge 3. Besked følger. 
 

 
Posten lægges i de  

RØDE POSTKASSER…! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Så den kan modtages i en  
HVID BREVKASSE…! 




