26. september 2011
OPFORDRING TIL ALLE MED HUSE I NYSTED INDEN FOR BEVARINGSOMRÅDET:

VENT MED AT SÆTTE POSTKASSER OP! DER GENNEMFØRES NU EN
BESIGTIGELSE MED HENBLIK PÅ AT UNDGÅ OPSÆTTELSE AF
POSTKASSER, DER SKÆMMER HUSET OG GADEN – SÅ VENT!
Den nye postlov fastlægger, at alle skal have brevkasser i skel inden udgangen af 2011.
Byhuse med brevsprækker direkte til fortov eller plads kan få lov at beholde brevsprækken, men kun hvis den sidder i en højde på mindst 100 cm og max 125 cm over gadeplan.
Mange huse har smukke døre og facader med brevsprækker, der ikke ligger inden for
lovens smalle 25 centimeter.
Nysted Bevaringsforening rettede allerede i marts henvendelse til byens borgere om at
vente med at sætte postkasser op, fordi det ville vandalisere byens gader og huse.
Bevaringsforeninger og Facaderåd over hele landet har protesteret over for transportministeren ligesom Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur har presset på over
for ministeren. Guldborgsund Kommune har bakket op bag protesterne og har ønsket selv
at administrere dispensationer fra postloven, idet kommunen har ansvaret for de
bevaringsværdige huse.
Transportministeren har afvist, at kommunen kunne varetage dispensationer af bevaringsmæssige grunde. Han har dermed tilsidesat den mangeårige bevaringsindsats som
borgere og kommunen har gennemført for at tage vare på den bygningsmæssige
kulturarv. Skulle en borger ønske at undgå opsætning af en postkasse som anvist, kunne
borgeren fremsende en individuel ansøgning til ministeriet.
Der er nu, takket være den massive modstand mod transportministeriet standardisering af
brevkasser i bevaringsområder, en optøning på vej.
Der er truffet aftale om, at der gennemføres en konkret besigtigelse gade for gade af alle
huse inden for bevaringsområderne med henblik på at vurdere, om der kan dispenseres
fra postlovens anvisninger.
Besigtigelsen gennemføres af et hold bestående af repræsentanter for Post Danmark,
repræsentanter for Guldborgsund Kommune og repræsentanter for de enkelte byområders
Facaderåd.
Det er en klar forventning fra dem, der har ydet modstand, at der på baggrund af
besigtigelsen kan meddeles dispensation til de huse, hvor opfyldelse af postloven vil
skæmme huset og gadebilledet.
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