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Nr 3 2016 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
 
Jag tycker vi har haft en fin sommar med mycket soligt väder. De flesta har säkert inte haft tid 
med vår hobby i någon större utsträckning. Det gäller även mig om man räknar bort dagar då jag 
arbetat för förbundets räkning. En kurs för nybörjare har jag hunnit med att utarbeta och jag 
hoppas att den kommer att genomförs bland annat i Postmuseums lokaler under hösten. En kurs 
om klassificering av bandfrimärken har jag också utarbetat och som jag hoppas ska kunna 
genomföras för förbundets medlemmar. Filatelistklubbens styrelse utarbetade ett program för 
hösten innan vi gick på sommarledigheter. Nu har programmet utvecklats med ett seminarium 
om Sollentunas posthistoria. Inom föreningen har vi kunskaper om vår posthistoria, men bland 
våra medlemmar finns säkert en hel del kunskap som ännu inte är dokumenterad. Med seminari-
et som grund är jag övertygad om att vi kan utveckla vårt kunnande och med tiden hoppas jag 
på att vi kan färdigställa en skrift om Sollentunas Posthistoria.  
Vi startar vår verksamhet tisdagen den 20 september. Mötet inleds med seminariet om Sollentu-
nas posthistoria. Det kan ta ca 45 minuter. Därefter berättar Bert Myde om automathäften. Den 
18 oktober har vi det andra seminariet om Sollentunas posthistoria varefter Sven-Erik Åhgren 
berättar om 4:ans spårvägslinje. Tisdagen den 15 november genomför vi det tredje seminariet 
varefter jag berättar om svenska bandfrimärken. Höstterminen avslutas den 20 december med 
det fjärde seminariet varefter vi har vår sedvanliga julfest. Vid varje möte har vi en inlämnings-
auktion. 
 
Välkommen till höstens aktiviteter! 
Bosse 
 
Sollentunas posthistoria—tema på hembygdsgården den  6 november 
 
Söndagen den 6 november kommer vi i Sollentuna Filatelistklubb åter att berätta om Sollentu-
nas posthistoria på hembygdsgården. Sollentuna hembygdsförening  är värd för arrangemanget 
och det blir nu första gången som ämnet för en dag på Hersby är Sollentunas posthistoria. Hem-
bygdsföreningens uppgift är att förvalta kunskapen om vår hembygd, men inom området posthi-
storia har man ingen kunskap, den finns dock  i vår klubb. Utställningen kommer att visas i 
Stenhuset, det vita huset intill Sollentunavägen och som ligger till vänster om grindarna. I Rot-
sundastugan kan man även köpa kaffe. Vi hoppas att många av våra medlemmar och även nya 
medlemmar kommer till hembygdsgården för att ta del av Sollentunas posthistoria! Vår för-
hoppning är att vi kan väcka intresse för vår verksamhet och även värva nya medlemmar.  
 
Grindarna öppnas kl 12, Lillhersbyvägen 1.  

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  
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Program för hösten 2016 
 
Tisdag 1/9  Möte hos Järfällaklubben 
Tisdag 6/9 Möte hos Järfällaklubben   
Tisdag 20/9 Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 

 kl 18.45: Bert Myde föreläser om automathäften, därefter inlämningsauktion 
Tisdag 4/10 Möte hos Järfällaklubben   
Tisdag 18/10  Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 
  kl 18.45: Sven-Erik Åhgren berättar om 4:ans spårvägslinje,  
  därefter inlämningsauktion  
Tisdag 1/11 Möte hos Järfällaklubben  
Söndag 6/11 Kl 12.00. Sollentunas Posthistoria: utställning och föredrag på hembygdsgården 
Tisdag 15/11  Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 
  kl 18.45: Bo Dahlner föreläser om bandfrimärken,  
  därefter inlämningsauktion.  
Tisdag 6/12 Möte hos Järfällaklubben   
Tisdag 20/12 Kl 18.00: Seminarium om Sollentunas Posthistoria 
  kl 18.45: Julfest/auktion   
Inlämningsauktion vid varje möte i Häggvik 
 
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. 
 
Protokoll fört vid klubbens ordinarie årsmöte den 1 5 mars 2016 
 
§ 1 Mötets öppnande 
  Mötet öppnades av klubbens ordförande Bo Dahlner. 
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 Kallelse hade utskickats med vårprogrammet i januari, varför det konstaterades att  
 årsmötet var behörigen utlyst. 
§ 3 Röstlängd 
 Beslöts att närvarolistan för mötet skulle utgöra röstlängd. 
§ 4 Fastställande av dagordning 
 Beslöts att godkänna ordförandens förslag till dagordning för mötet. 
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Utsågs Bo Dahlner till ordförande och Bert Myde till mötessekreterare. 
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 
 Valdes Olof Ågren och Sven-Erik Åhgren till justerare tillika rösträknare. 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse      
 Den vid mötet av ordföranden föredragna verksamhetsberättelsen godkändes. 
§ 8 Styrelsens ekonomiska rapport—resultat- och balansräkningar 
 Beslöt mötet att fastställa styrelsens rapport och fastställa resultat- och balansräkningarna. 
§ 9 Revisorns berättelse 
 Revisorns berättelse upplästes och godkändes. 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med revisorns  
 förslag 
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§ 11 Val av ordförande 
 Till ordförande för ett år valdes Bo Dahlner 
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter 
 Ordinarie ledamöter: Arne Borgert, Bo Johansson, Bert Myde och Sven-Erik Åhgren. 
 Suppleant: Leonard Karlsson omvaldes på ett år. 
§ 13 Val av revisor  
 Christer Rothman valdes till revisor och till revisorssuppleant valdes Rune Orvenius  
§ 14 Val av valberedning 
 Valberedningen vakantsattes 
§ 15 Fastställande av medlemsavgift 
 Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 100 kr 
§ 16 Inkomna motioner och skrivelser 
 Inga motioner eller skrivelse hade inkommit. 
§ 17 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
§ 18 Årsmötets avslutande 
 Ordföranden Bo Dahlner avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
   
Bert Myde       Bo Dahlner   Olof Ågren Sven-Erik Åhgren 
                      
 
 Verksamhetsplan för 2016 
Den föreslagna verksamhetsplanen godkändes vid årsmötet och medlemsvärvningen ska priori-
teras.  
1. Öka medlemsantalet 
2.  Information till lokalpressen inför varje möte om de åter kan ta in gratisannonser från 
 föreningarna. 
3.  Genomförande av frimärkets dag 2016 
4. Samarbete önskas med Sollentuna hembygdsförening där Sollentunasamlingen kan visas 
5. Deltagande i SFF:s kongress 
 
Medlemsförmån för medlemmar i Sollentuna Filatelist klubb 

 
Vällingby frimärks– och vykortsförening genomför månatliga kvalitetsauktioner med objekt 
från styckade samlingar. Medlemmar i Sollentuna filatelistklubb erbjuds nu  att delta i auktio-
nerna. Om du som medlem vill närvara vid auktionerna så genomförs dessa på Trappans Annex, 
Vällingby backe 13 i Vällingby. Om du inte kan delta kan bud lämnas till Leif Söderlund  via 
epost: lesod44@gmail.com. På förenings hemsida, www.duv.se/vff finns auktionerna beskrivna. 
Där kan du ladda ned pdf-filer med information av objekten. Betalningen av erhållna objekt görs 
på föreningens plusgiro 60 74 35-5. Under hösten 2016 genförs auktionera under följande da-
tum: 29/8, 12/9, 10/10, 7/11 och 5/12 (samtliga måndagar). Vid dessa auktioner finns endast svenska 
objekt.  Hör av dig till mig om du har några frågor om detta (073-905 78 01). 
Bosse 
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Poststationen i Norrviken 
Villasamhället i Norrviken började byggas i början av 1900-talet och år 1906 bildades Norrvikens Vil-
lastad. Med den ökande befolkningen öppnades den 1 juni 1906 järnvägsstationen i Norrviken och 1907 
invigdes stationshuset. Det dröjde dock till den 1 april 1909 innan man fick en egen poststation. Den 
öppnades i stationshuset men där lär den endast ha legat under en kort tid. Poststationen flyttades till ett 
hus vid en väg som fick namnet Postvägen. Vägen går parallellt med järnvägen. Där låg en gul villa på 
Postvägen 5 som posten låg vid under många år.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vykortet ser man det gamla stationshuset. Vägen leder från dåvarande Uppsalavägen ner till stations-
huset. Vid regnigt väder var vägen mycket grisig och därför hade man lagt en trottoar av träplankor ut-
med vägen Till vänster om stationshuset låg posten. Vykortet är avsänt 1909-1910 (?) från Norrviken. 
 Posten använde här en cirkelstämpel med texten NORRVIKEN. 1948 klagade postens kunder i Norrvi-
ken på postens lokaler. En kö över 10 personer vid den ena postexpeditionsluckan är för många. De hind-
rar de som ska gå ut från postlokalen. Det klagas också på att man inte ens kan placera en hatt av normal 
storlek på den smala bräda som disken består av. Saxat ur Stockholms Förstadsblad 9/6 1948.  
Den stämpeln användes fram till den 31 december 1968. Postanstalten omvandlades den 1 mars 1947 till 
postexpedition med fullständig postal service.  Villan ägdes av familjen Nordquist på 1950-talet och vid 
denna tid var fru Signe Nordquist stationsmästare. I Norrort kunde man den 9 juni 1961 läsa att fru Nord-
quist avgick efter 40 års tjänst. Posten låg kvar i den gula villan, men nu betjänades den av ny personal. 
År 1985 stod det nya Norrvikens centrum klart varvid posten flyttades dit. Under åren 1969-1999 hade 
posten beteckningen Sollentuna 6 
 
Bosse 

Styrelsen 2016 
Ordförande: Bo Dahlner     073-905 78  01 bodahlner@gmail.com  
Vice ordförande: Bo Johansson  070-630 94 12 bo.johansson@sollentuna.se 
Sekreterare: Bert Myde 0737-44 57 51 myde.bert@gmail.com 
Kassör: Arne Borgert 08-754 37 91  arne.borgert@comhem.se  
Ledamot: Sven-Erik Åhgren 070-751 16 55 s.ahgren@tele2.se  
Suppleant: Leonard Karlsson 073-721 4642   


