
HSB Brf  Kallkällan

Nu tas postboxarna i bruk! 

Måndagen den 17 december tas de nya postboxarna i bruk. 

Här kommer lite information som kan vara värdefull.

Tillsammans med denna information får ni 2 st nycklar till er postbox samt en röd ”plupp”. 
Om ni inte vill ha reklam så byter ni den vita ”pluppen” på er boxlucka mot den röda och 
därmed tackar ni nej till reklam.

• Om ni är bortresta
Be någon granne eller vän att tömma boxen om ni är borta en längre tid.

Ni kan tillfälligt sätta upp ”ingen reklam”. Det minskar mängden material som 
hamnar i boxen.

Lagring av post: Posten kan mot avgift lagra er post på brevbärarkontoret, för 
utdelning när ni kommer hem igen. 
Lagring beställs på www.adressandring.se eller på telefon 020 – 97 98 99.
Pris: Startavgift: 75 kr. Per vecka: 25 kr. Max avgift 6 månader: 600 kr. 
Student/ungdom: Max 125 kr.

• Om ni är äldre eller funktionshindrade
Är samtliga i hushållet över 80 år eller har en funktionsnedsättning som omöjliggör 
hämtning av posten i boxen, har man rätt att få sin post utdelad vid lägenhetsdörren. 
Kontakta föreningens expedition för att få hjälp med anmälan om detta till Posten.

• Dagstidningar
Utdelning av dagstidningar fortsätter som tidigare vid lägenhetsdörren.

Har ni ytterligare frågor eller synpunkter går det bra att kontakta vår handläggare Anders 
Johansson på telefon 010 – 436 19 86 eller via e-post anders.g.johansson@posten.se .

Avslutningsvis hoppas vi att ni ska bli lika nöjda med utdelningen av er post i boxarna som 
man varit på andra ställen där boxar tagits i bruk. Av 1000 intervjuade personer var över 93 % 
nöjda eller mycket nöjda med boxarna. För att se hela resultatet av undersökningen kan man 
gå in på www.fastighetsboxar.se .

Med vänlig hälsning

Styrelsen Camilla Lindholm  
HSB Brf Kallkällan Produktionschef

Posten
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