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Klage over PostNord Danmarks afgørelse om ændring af postdistrikt
i Køge Kommune
Kære Ole Birk Olesen.
Vi skriver til dig fordi borgere og erhvervsliv har mange ulemper i deres
dagligdag af den nuværende postdistriktsinddeling i Køge Kommune.
Køge Kommune har den 23. august 2018, ansøgt PostNord Danmark om
ændring af postnummersystemet, således at den del af postnummer 4100
Ringsted der er beliggende i Køge Kommune, ændres til 4632 Bjæverskov.
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PostNord Danmark har den 16. oktober 2018 svaret at de ikke indstillet på at
ændre postnumre i de anførte områder.
Vi ønsker at klage over den afgørelse som PostNord Danmark har truffet
fordi den ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til borgernes og
erhvervslivets dagligdag, og de logistiske ulemper de oplever.
I Køge Kommune mener vi at hensynet til almenvellet er en tungtvejende
begrundelse, fordi vi har modtaget henvendelser fra borgere, der har
ulemper af den nuværende postdistriktsinddeling. Borgerne oplever bl.a.
at de fejlagtigt visiteres til Slagelse sygehus, i stedet for Køge Universitets
hospital der er det nærmeste.
Postdistriktet 4100 indikerer et tilhørsforhold til Ringsted Kommune, hvilket
giver anledning til misforståelser og fejl i forholdet til Køge Kommune.
Det er fx tilfældet hvor borgere kontakter Køge Kommune vedrørende
afhentning af renovation, hvor de fejlagtigt er blevet opfattet som borgere
tilhørende Ringsted Kommune.
Logistisk har borgerne også ulemper i forhold til leverancer fra vognmænd
og fra distributions firmaer. Borgerne kan komme ud for at skulle afhente
pakker i Ringsted.
Postdistrikt 4100 er arealmæssigt væsentligt større end andre postdistrikter,
der indgår i Køge Kommune, og det er også en medvirkende årsag til at der
opstår logistiske problemer og fejl, også set i lyset af, at borgere i højere
grad i dag end tidligere, er tvunget til selv at afhente pakker i nærheden af
deres lokalområde.
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Klima- og Planudvalget har af flere omgange behandlet sagen og har stor
forståelse for de uhensigtsmæssigheder det nuværende postnummer
medfører for vores borgere og erhvervsvirksomheder.
Vi håber også at ministeren har forståelse for disse uhensigtsmæssigheder,
Og imødeser en positiv tilbagemelding.
Vi stiller os gerne til rådighed for uddybning af sagen.
Venlig hilsen
Niels Rolskov
Formand for Klima- og Planudvalget
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