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Nr 1 2017 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
 
Jag hoppas att alla medlemmar haft en fin jul- och nyårshelg! Under hösten beslutade styrelsen 
att byta mötesdagarna till onsdagar i stället för tisdagar. Det blev för jobbigt att samordna mö-
tesdagarna med två andra klubbar. Vi samarbetar ju med Järfällaklubben och de fortsätter att ha 
sina möten på tisdagar. Det var dessutom viktigt att samordna våra mötesdagar med Solnaklub-
ben som också har sina möten på tisdagar. Det har hänt att våra mötesdagar kolliderat med Sol-
nas och det har inte varit lyckat eftersom flera av våra medlemmar också är medlemmar i Solna-
klubben. En del av oss är medlemmar i Vällingbyföreningen, men de har sina möten på månda-
gar. Nu startar vi vår verksamhet onsdagen den 25 januari och vi hoppas att vi därmed kommer 
att få ännu fler medlemmar till våra möten! 
I det här numret av Sollentunataggen berättar jag om posten i Helenelund. När jag växte upp låg 
posten på Stationsplan vid Åkervägen och det var ett trevligt ställe för en frimärkssamlare. Jag 
bodde på den tiden på Sollentunavägen 51 där  min farmor och farfar hade en livsmedelsaffär 
och järn- & färgaffär. Idag är det en Pizzabutik. Ganska ofta fick jag gå upp för Anhaltsvägen 
för att ta mig till posten. På Anhaltsvägen 1 hade posten tidigare legat. Där låg vid den tiden 
fortfarande en telefon- och telegrafstation. Jag gick ofta till posten med för mig viktiga brev och 
såg till att de kom iväg som planerat. Postexpeditionen hade flera olika stämplar, men de vanli-
gaste var av normalstämpeltyp 59b. Utöver den stämpeln fanns även N58v och N59cA. 
 
Välkommen till vårens aktiviteter! 
Bosse  
 
Detta händer i klubben under våren 2017! 
Under våren fortsätter vi med seminarierna om Sollentunas posthistoria. Mötena startar som ti-
digare kl 18.00. Vi kommer att genomföra Frimärkets Dag lördagen den 18 mars. Då ger posten 
ut två nya frimärksserier, Fjärilar och Slott. Slotten finns på ett så kallat miniark. Inom SFF ar-
betar vi med att få fram ett samlarhäfte för frimärken med svenska slott. När gavs för övrigt det 
första frimärket ut med ett svenskt slott? Rätt svar hittar du på sista sidan! Under våren kommer 
mer information om Frimärkets Dag.  
 
Kassören har ordet! 
Medlemmar som är medlem i Sveriges Filatelist-Förbund har redan fått en faktura från förbun-
det som inkluderar medlemsavgiften i klubben. Övriga ombeds att betala in medlemsavgiften till 
vårt bankgirokonto. 
Arne 

Medlemstidskrift för  Sollentuna Filatelistklubb 

Sollentuna Filatelistklubb . Klubben är ansluten till Sveriges Filatelist-Förbund 
Medlemsavgift 100 kr.  Föreningens bankgirokonto är 885-1503.  
Möteslokal: Minervavägen 4, Häggvik. Kl 18.30-20.30  
Ordförande: Bo Dahlner, 073-905 78  01  E-post: bodahlner@gmail.com  



 

2 

Program för våren 2017 
 
Onsdag 25/1   Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 

  Kl 18.45: Medlemsmöte med frimärksbyten och inlämningsauktion 
Tisdag  7/2  Möte hos Järfällaklubben 
Onsdag  22/2 Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 
   Kl 18.45: Sven-Erik Åhgren berättar om 4:ans spårvägslinje,  
   därefter inlämningsauktion 
Tisdag 7/3  Möte hos Järfällaklubben 
 
Lördag 18/3   Frimärkets Dag 
 
Onsdag  22/3 Kl. 18.00: Årsmöte, inlämningsauktion 
Tisdag 4/4  Möte hos Järfällaklubben 
Onsdag 26/4   Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 

  Kl 18.45: Bo Dahlner berättar om modern svensk filateli 
Tisdag  2/5  Möte hos Järfällaklubben    
Onsdag  17/5   Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 
   Kl 18.45: Bo Johansson berättar om förfalskningar och varianter inom modern 
   svensk filateli. Avslutning på vårterminen  
 
Möteslokalen för Järfällamötena är Hästskovägen 81 i Jakobsberg med start kl. 18.30. Sollentu-
namötena genomförs som vanligt Minervavägen 4 i Häggvik med start kl 18.00. 
 
 
 
Poststationen i Helenelund 
 
Sollentuna har haft sju postanstalter, men i takt med att Sollentuna fick allt fler invånare så skul-
le det med tiden bli sju stycken. Fram till 1935 fanns det fyra postanstalter och de var alla så 
kallade poststationer. Dessa hade inte full postal service. 1937 fick vi i Tureberg vår första post-
expedition med fullständig postal service. Sollentunas fjärde poststation öppnades i Helenelund. 
Här hade man öppnat en anhaltsstation år 1922 efter krav från befolkningen i det framväxande 
villaområdet. De förde frågan ända upp till regeringsnivå för att få en station, men något poststa-
tion fick inte Helenelund förrän den 1 juni 1927. Den inrättades i en villa, ca 500 meter från an-
haltsstationen,  på Eriksbergsvägen 10 hos familjen Folmerz.  Fru Folmerz blev postförestånda-
re.  I mitten av 1930-talet flyttade familjen Folmerz till en villa på Anhaltsvägen 1 som låg strax 
intill stationen. Därmed flyttade även posten till Anhaltsvägen 1. Två rum disponerades av pos-
ten.  
När sedan husen utmed Åkervägen blivit klara i slutet av 1940-talet flyttades posten till Sta-
tionsplan, Åkervägen 4, intill järnvägsstationen. Poststationen upphöjdes till postexpedition den 
1 mars 1949. Stämpeln HELENELUND användes under tiden 1 juni 1927 – 31 december 1951.  
Därefter började man använda en stämpel med texten Sollentuna 2. År 1971 stod det nya Hele-
nelunds centrum klart och då flyttade posten från Stationsplan till centrum. Stämpeln med texten 
Sollentuna 2 användes fram till den 13 november 2002, då man övergick till en ny stämpel med 
texten Sollentuna utan siffra, en s.k. normalstämpel 64. Någon gång i slutet av 1990-talet eller i 
början av 2000-talet blev posten i Helenelund en Post i butik. 
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Helenelunds station med Anhaltsvägen 1 där posten låg vid mitten av 1930-talet. 

Helenelunds järnvägsstation så som den såg ut fram till 1937 då den byggdes om. På andra sidan 
järnvägen finns ett tvåplanshus och där låg Helenelunds poststation på Anhaltsvägen 1. Posten 
flyttades till Åkervägen 4 vid stationsplan. Posten låg i lokalerna med de stora fönstren till väns-
ter i huset närmast Stationsplan. 
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Gårdarna Silverdal, Tegelhagen, Kasby, Margreteborg och Rådan, i södra Helenelund hörde till 
Spånga före 1949. Posten till dessa gårdar gick över Ulriksdal åtminstone fram till 1949. Att 
posten gick över Ulriksdal var naturligt eftersom det i Ulriksdal fanns en poststation redan 1866. 
 
 
                      
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kortbrev till Carl Dahlner i Silverdal som gick via Ulriksdal. 

 
Bosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rätt svar om slottet från sid 1 

 
I serien världspostkongressen ser man Stockholms slott som första slott på ett svenskt frimärke. 
Hr ser vi det andra märket i den serien, Facit 197.  
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