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Re: Distribution info!
10 april 2019 |  15:40 |  84 KB

Från:

Till:

 Brf VIBORG 1 <styrelsen@brfviborg1.se>

 Elvira Keric <elvira.keric@sdr.se>

Hej Elvira,
Vi ändrade till nuvarande taggsystem för 11-12 år sedan ungefär. Dubbelkollade med låssmeden
som utförde arbetet och han var inte säker exakt på när det gjordes, mer än att det var minst 11
år sedan. Samtliga som vid tillfället hade tillgång till koder/nycklar erhöll då taggar. Du menar är
alltså att ni har tappat bort dessa? Eller har ni kanske inte haft tillgång till våra fastigheter ens
innan bytet till nuvarande taggsystem skedde?
 
Skicka gärna en lista på vilka av våra medlemmar det är som kontaktat er om att de önskar
reklamen, så får vi diskutera hur vi ska göra framöver.
 
Undrar också:

Du skriver ”Kommuner har utsett…”, kan du specificera vilka kommuner i vår närhet som
har utsett er till distributörer av s.k. samhällsinformation?
Önskar även information om vilka andra myndigheter och liknande som använder sig av er
just här i vår kommun.
Hur ska medlemmar som inte vill ha varken gratistidningar eller reklam gå tillväga? ”Ingen
reklam”-skyltarna har tyvärr hittills inte tagit bort gratistidningar från andra reklamutdelare.
Vilka tider på dygnet är det ni eventuellt önskar tillträde?

 
Med vänliga hälsningar
Emma
 
Från: Elvira Keric <elvira.keric@sdr.se>
Datum: onsdag 10 april 2019 13:36
Till: "styrelsen@brfviborg1.se" <styrelsen@brfviborg1.se>
Ämne: Distribution info!
 
Hej!
 
 
Jag skriver till Er för att vi saknar tillträde till er fastighet på Köpenhamnsv 32-34, Hillerödsv 5 och
Bellevuev 2-6 i Malmö.
Eftersom Ni  har ändrat från kod till tagg och vi har inte erhållit tagg  saknar ni distribution från Svensk
Direktreklam till Era fastigheter,.
Vill vi på detta sätt berätta vad de boende går miste om.
 
Kommuner har utsett Svensk Direktreklam till distributör för trycksaker med samhällsinformation som ska
nå ut till alla medborgare och är viktig information för alla invånare att ta del av.
Det innebär att vi bland annat distribuerar Kommuninformation, Malmötidningen ,Lokaltidning
och övrigt reklam till de som önskar sig det.
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Vi är en registrerad postoperatör hos PTS (Post- och TeleStyrelsen). Enligt postlagen är det en
förutsättning att bostadsägaren ger oss tillträde till fastigheten så vi kan utföra vårt uppdrag. Vill de boende
inte ta del av reklamen som distribueras samtidigt som tidning och samhällsinformation, sätter man upp en
skylt med Nej Tack till reklam på sitt brevinkast, så får man enbart samhällsinformation.
 
Dessvärre har vi sedan en längre tid inte fått tillträde till Era portar, vilket har resulterat i att många hushåll
i Er fastighet har hört av sig till oss om att de inte får Lokaltidningar.
 
Hoppas vi får möjlighet att utföra vårt uppdrag och distribuera den samhällsinformation de boende ska ha.
 
 
 
Med vänliga hälsningar,
Elvira
 

Elvira Keric
Distributionsansvarig, Malmö
Mail: elvira.keric@sdr.se
Tel Direkt: 040-671 14 04
Tel Växel : 040-671 14 00
Besöksadress: Travbanegatan 1, 213 77 Malmö
www.sdr.se
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