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Postnord 

!
I vår förening bor en stor andel gamla människor. Totalt har vi 259 
lägenheter och av dem är det 60 lägenheter där de boende är 80 år eller 
äldre. Vidare har 35 av lägenheterna boende som är mellan 75 och 79 år, 
och 41 av lägenheterna har boende som är från 70 till 74 år.  

23% av alla våra lägenhetsinnehavare med el. utan partner är över 80 år, 

53% av alla våra lägenhetsinnehavare med el. utan partner är över 70 år. 

Hur många yngre som är funktions hindrade har vi ingen uppgift på, men 
vi kan konstatera att det finns många rollatorer och elopeder i våra olika 
förvaringsutrymmen. Vi kan vid behov översända en förteckning över alla 
boende och deras ålder.  

Det skulle vara helt katastrofalt för dem att hämta sin post på 
Rallarvägen. Att tvingas hämta sin post i brevboxar på bottenvåningen 
vore nästan lika illa för många av dem. 

Enligt PM reviderad 2008-11-20 till PTSFS 2008:6 har den som är 80 år 
eller äldre alltid rätt till samma service vad gäller postinlägg i 
lägenhetsdörren som tidigare. Hur har ni tänkt er att  genomföra detta 
om vi så småningom installerar postboxar i trapphusen? 

Vid stickprovs mätningar av de brevinkast ni anmärkt på har vi själva 
uppmätt inkast  till 300 mm bredd och 40 mm höjd, vilket enligt era 
protokoll skall vara godkänt. 

Trappbelysningen anser vi vara helt tillfredsställande för oss boende, men 
om någon ställer sig för brevinkastet och skymmer belysningen så kanske 
värdet understiger ert gränsvärde. Vi är medvetna om att en del 
ljuskällor I våra trapphus är trasiga, eller för svaga men dessa är vi på 
gång att  byta ut. När gjordes mätningarna som ni hänvisar till? Vi har 
nyligen bytt ljuskällor i trapphusen och på våningsplanen. 

!



Vi vill att ni återkommer med underlaget till er förteckning av röda kryss 
med felaktigheter så vi i detalj kan gå igenom den för planering av 
relevanta åtgärder. 

Vi vill således veta era uppmätta värden på olika storheter — inte bara 
ett kryss—för alla mätta storheter 

  1. Brev inkastens storlek:  bredd och höjd  och mätförfarande 

  2. Ange era mätvärden för belysning i trapphus i lux och ert 
mätförfarande  

  3. Belysning  våningsplan--mätvärden I lux och mätförfarande 

  4. Mätvärden för tröghet i Newton samt mätförfarande 

!
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När vi fått dessa uppgifter, och er information om hur våra äldre boende i 
framtiden skall få sin postutdelning,  kan vi göra en bedömning av hur vi 
skall åtgärda de felaktigheter ni anmärkt på och återkomma med en 
åtgärdsplan. 

!
Hälsningar 

Bengt Lindberg 

ordf. BRF Spåret Åkersberga 

!
PS. Detta är ett svar på en påminnelse till Björn Fors, BRF Spåret 
Åkersberga från 2017.10.05. Jag är ny ordförande i BRF Spårets styrelse 
och föreslår att ni riktar er korrespondens till mig direkt i stället för till 
en gammal orförande som inte längre bor kvar i föreningen. 
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