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Nr 3  2020 

Sollentunataggen 
 

Ordförandens spalt 
 
Här sänder jag alla medlemmar en hälsning till höstens verksamhet av ett slag som jag aldrig gjort tidiga-
re. Corona-pandemin ställt till det för oss alla. Sedan pandemins utbrott har jag noga följt händelserna 
och härjningarna av Covid-19. Det var därför ett bra beslut att ställa in föreningens möten under våren. 
Tyvärr är pandemin inte över och nu har SFK:s styrelse beslutat att vi även ställer in höstens möten. Det 
är omöjligt att hålla den distans i lokalen som krävs! Vi ska också vara rädda om de medlemmar som 
riskerar obehagliga följder om Covid-19 skulle slå till hos oss. SFF skulle ha haft sin kongress i våras, 
men jag skulle inte ha deltagit på grund av en operation. Nu är den operationen klar och jag mår bra. 
SFF:s kongress blev inställd på grund av Corona-pandemin och planeras nu att genomföras i december. 
Det är min förhoppning att det ska lyckas! 
I det här numret av Sollentunataggen informerar styrelsen om det årsmöte som nu ska genomföras. Auk-
tionerna ska genomföras och hur detta ska gå till beskriver vi här. 
 
Under våren och sommaren har jag planerat flera föredrag, bland annat En filatelistisk resa i Schweiz och 
Litauens historia. Dessutom har jag planerat en föreläsning om Att samla Estland. Om det går att hålla 
dessa föredrag på distans, så skulle vi kunna genomföra föreläsningarna. Jag har fått ett tips om Zoom.se 
som används för att hålla föreläsningar på distans. Därför har jag nu kontaktat SFF med en förfrågan om 
de kan skapa ett konto på Zoom.se som SFF:s föreningar kan använda sig av. Jag har noterat att universi-
tet och högskolor använder sig av den tjänsten och även disputationer kan genomföras där. För att delta i 
dessa föreläsningar eller seminarier fordras att man har en dator med mikrofon och högtalarfunktion.  
Den sociala kontakten är viktig och den kan aldrig ersättas. Det är genom samtalet som vi utvecklar våra 
kunskaper. Samtalet kan inte ersättas via en hemsida eller skriftlig information. Mötena är föreningens 
starka sida. Med detta i vetskap kommer vi att hålla kontakt med våra medlemmar framöver. Även om 
mötena är inställda kommer styrelsen att ha kontakt med medlemmarna på olika sätt. Detta har vi beskri-
vit i Viktigt meddelande till medlemmarna på nästa sida. Vi ska också hålla kontakt via e-post-
meddelanden. Ett varmt tack till er alla som bidragit till de olika inläggen. Nu vet vi med säkerhet vilka 
erfarenheter en brevbärare fått! Tack Alex! 
Under sommaren har jag också gjort om min hemsida, www.duv.se ,där det nu endast finns filatelistisk 
information. Gå in och kolla upp vad som finns där! Hemsidan kommer att vidareutvecklas framöver. 
Har du synpunkter så kontakta mig gärna! För närvarande finns endast svensk filateli, men framöver 
kommer även andra områden att beskrivas.   
 
Jag önskar alla en fin höst och hoppas att ni alla mår bra! 
Bosse 

 
 

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 18.00-20.30  
Ordförande: Bo Dahlner, 073-905 78  01  E-post: bodahlner@gmail.com  
Hemsida: www.duv.se/sfk 
Facebook-sida:   http://www.facebook.com/SFK1957/  
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Viktigt meddelande till medlemmarna  
 
SFK:s styrelse har beslutat att ställa in alla möten i höst på grund av Corona-pandemin. Vi kommer dock att ha 
kontakt med medlemmarna på olika sätt enligt nedan.. 

Årsmötet måste genomföras och styrelsen har beslutat att det ska ske på distans på samma sätt som SFF:s kon-
gress genomfördes i våras. Läs noga det följebrev som bifogas i det här utskicket. I följebrevet beskrivs hur 
årsmötet ska genomföras. Varje medlem får ett enkelt beslutsformulär som ska fyllas i. Formuläret är upprättat 
i enlighet med dagordningen för årsmötet som finns beskrivet i stadgarna. När formuläret är ifyllt ska det un-
dertecknas och skickas till vår revisorssuppleant Thorbjörn Persson. Bokslut och samt revisionsberättelsen och 
budgetförslag bifogas. Frankerat kuvert bifogas! Filatelistklubbens stadgar har knappast ändrats sedan 1957. I 
flera avseenden är de inte tillräckliga och styrelsen föreslår därför en uppdatering av stadgarna. Curt Berglund 
har gått igenom stadgarna och föreslagit förändringar som nu styrelsen ställt sig bakom. Ett dokument med de 
gamla och nya stadgarna bifogas. I beslutsformuläret tar vi upp stadgarna och föreslår att klubben antar de nya 
stadgarna. Tack för hjälpen Curt!  
 
Auktionerna kommer att genomföras och detta även på distans. Auktionshäftet bifogas med detta brev. Auk-
tionerna finns bäst beskrivna på vår hemsida http://duv.se/sfk/auktioner.htm   
På hemsidan kan man klicka på varje objekt och se en förstoring av frimärket.  
Bud till auktionerna lämnas via den budblankett som här skickats ut till alla medlemmar. 
Ifylld blankett skickas till Bert Myde, Hollywoodvägen 1, 192 77 Sollentuna.  Budblanketten kan också skick-
as via e-post till Bert: myde.bert@gmail.com Bert kan även nås via telefon: 0737 44 57 51 
På hemsidan finns även ett formulär för budgivning. Se mer om detta i slutet av Sollentunataggen! 
 
Angivna priser är minimipriser. Objekten säljs till högstbjudande. Vid anbud till näst högsta bud + en fast höj-
ning enligt nedan. Finns endast ett bud säljs objektet till minimipris. Av två olika bud vinner det med högsta 
budet. Ett särskilt meddelande skickas till vinnaren med högsta budet. Där finns även instruktion om betalning-
en. En resultatlista skickas till samtliga medlemmar. Betalning ska ske inom 8 dagar. Full returrätt för eventu-
ella dolda fel.  
 
Om flera bud har lämnats på samma objekt informeras dessa medlemmar om situationen och de ges möjlighet 
stt ändra sina bud. Och de ges då möjlighet att ändra sina bud. Stoppdatum för auktionerna är kl. 19.00 på  
nedanstående datum: 
 
Måndag 9 september  
Måndag 7 oktober 
Måndag 11 november  
Måndag 9 december 

 
Sollentunataggen skickas normalt ut tre gånger om året. Styrelsen har beslutat att skicka ut medlemsbladet 
oftare och målet är att skicka ut ett nummer varje månad. Medlemmar med e-postadress får den digitalt. Vill 
du medverka med en artikel eller ställa en fråga till andra medlemmar eller erbjuda något objekt till försäljning 
kan du skicka meddelandet till Bosse, helst via e-post:  
bodahlner@gmail.com 
 
E-postmeddelanden 
De olika inläggen med e-postmeddelanden har varit mycket trevliga. Styrelsen hoppas att de ska fortsätta i 
samma omfattning som tidigare! 
 
Föreläsningar kan vi förhoppningsvis kunna genomföra digitalt framöver. Mycket arbete återstår att göra för 
att klara av detta.  
 
Styrelsen  
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Skicka bud på auktionerna via hemsidan  
 
Det är styrelsens förhoppning att auktionerna ska kunna genomföras via post eller e-post. På hemsidan 
finns en budblankett i Word som kan laddas ned, fyllas i och skickas till Bert. Auktionssidan har adres-
sen: http://duv.se/sfk/auktioner.htm 

Notera att vi har fasta höjningar på 5 kr på objekt med utropspriset 20-100 kr. Vid utropspriser över 100 
kr är höjningarna 10 kr. Låt säga att du vill lägga ett bud på objekt 14 på septemberauktionen. Utropspri-
set är 80 kr, vilket är lågt för en sådan vacker stämpel. Du lägger ett bud på 100 kr, men eftersom jag 
samlar på tjänstefrimärken läggar jag ett bud på 120 kr. Då får jag vinner jag objektet. Men om du hade 
lagt till ett meddelande ”Höj 100%” vid behov. Då förlorar jag objektet eftersom det sker en höjning på 
10 kr på det högre budet. Du vinner objektet för 130 kr.  
 
För att göra det enkelt för alla som vill delta på auktionerna har jag utarbetat ett budformulär  i html. Det 
är ett enkelt interaktivt formulär. Så här använder du det: 
Öppna länken och fyll i ditt namn, din e-postadress och auktionsdatum.  
Därefter skriver du i beloppet på det objekt du vill lägga ett bud på.  
Vill du dessutom skriva ett meddelande, t ex ”Höj 50% vid behov”, eller något annat så gör det. Slutligen 
skickas meddelandet när du trycker på knappen ”Skicka meddelande”.  
 
Programmet kommer då att fråga efter det mailprogram som du ska skicka det från. Jag förutsätter att 
alla vet vilket program man har. Formuläret kommer att ge dig alternativ på program. Ange det program 
du ska skicka det från och tryck på sänd eller skicka när programmet visas. Det mailet skickas till Bert 
och till mig.  
 
Har du problem med tekniken så kan du kontakta mig: 073 905 78 01. 
 
Bosse 
 
Auktion 7 oktober objekt 18 
Stämplad samling i vackert Verbis-album (Visir SP9) med monterade fickor. Nästan komplett. Bildstens-
paret saknas och några luckor med Gustaf VI Adolf. Många bra stämplar. Katalogpris 3100 kr. M oräk-
nat. En riktigt bra grundsamling. 

Auktion 11 november objekt 20 
Stämplad samling i vackert Verbis-album (Visir SP9) med monterade fickor. Från Ringtyp fram t. o. m. 
1949. Många kompletta serier från 40-talet. Lite långa Tjänste tn 13. Små Tjänste komplett och en del 
Lösen Tn 13. Riksdagsjubiléet och Postverksjubiléet kompletta. Många bra stämplar. Några godbitar 
finns kvar såsom 140C, 143cx, 152cx, M8. Katalogpris ca 6100 kr M oräknat.  

Auktion 9 december objekt 20 
Stämplad samling 1970-1987 i vackert Verbis-album (Visir SP9) med monterade på vita Facitblad.  
Samlingen är är komplett så när som på 1,40 Tre Kronor med gul fluor och friidrottsmärket från 1986. 
Alla SX-par och mellanstegspar finns med. Många lyxstämplar med småorter! Exempelvis Torpsbruk, 
Älghult, Idre, Linneryd, Boda glasbruk, Torsås, Diö, Rockneby, Löberöd, Skillingaryd LBB3, Lenhovda, 
Smögen, Annerstad, Alstermo, Åled, Ljugarn, Jäckvik, Vrena, Bor m. fl. Jaktfalken stämplad första da-
gen Växjö. En riktigt vacker samling. Katalogpris ca 6100 kr M oräknat. 
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Vårt fikonspråk och auktionerna 
För våra nytillkomna medlemmar kan våra beskrivningar av objekten te sig som fikonspråk. Vattenmär-
ken kan förekomma som krona, våglinjer, med beteckningarna cc (\\), cx (//), våglinjer och bokstäver cz 
eller cxz, eller endast bokstäver från KUNGL POSTVERKET (KPV) som betecknas bz. Plåtsår är en 
variant som betecknas med P och romersk siffra. 15 öre Postverket med plåtsår brott i rockkanten, be-
tecknas 248 PI. Objekt med liten bokstav efter Facits nummer anger färgnyansen. 17c=mörkt orange-
brun, 17e=orangebrun. Nyanserna finns beskrivna i Facit Special Classic. Ringtyp finns med tandning 13 
och 14 (tn 13, tn 14) eller med ett posthorn på baksidan. De betecknas PH. Facit nr 43=5 öre ringtyp, PH. 
Postfriska frimärken markeras med ** efter frimärkets nummer. Finns det spår av fastsättare betecknas 
det med *. Stämplarna är normalt runda, men ibland hittar man på de äldsta frimärkena även fyrkants-
stämplar. De är mycket ovanliga! På ett av landstormsfrimärkena hittar vi även en skyddsperforering. De 
är mycket ovanliga på dessa frimärken.  

 
Berätta om ditt samlande!  
I de kommande numren av Sollentunataggen hoppas vi på medlemmarnas bidrag. Berätta gärna om ditt 
eget samlande. Sådana berättelser kan medföra att andra medlemmar får idéer  om sitt samlande eller 
också uppstår nya kontakter mellan medlemmarna. Skriv och berätta! 
 
Styrelsen 
 
Frimärken till salu! 
Jag har frimärken i pergamynkuvert till salu.  
 
1. Ca 45 äldre stämplade japanska frimärken  25 kr  
2. Ca 50 franska kolonier, mest postfriskt  30 kr 
3. Ca 40 franska kolonier, mest postfriskt  25 kr 
4. Ca 20 Motiv: konst      25 kr 
5. Ca 20 Motiv: Röda korset    25 kr 
6. Ca 20 Motiv: tåg, bilar, flygplan, fartyg  m.fler.  25 kr 
7. Ca 20 Motiv: Olympiska spelen   25 kr 
Priserna inkluderar frakt och porto. Sätt in belopp et på mitt Swedbankkonto  
clearing: 8327-9 konto 4223233-0.  
Hälften av beloppet tillfaller SFK! 
Kontakta mig via e-post: bodahlner@gmail.com 
Bosse  

Styrelsen 2019 
Ordförande: Bo Dahlner     073-905 78  01 bodahlner@gmail.com  
Vice ordförande: Bo Johansson  070-630 94 12 johanssonbo13@gmail.com 
Sekreterare: Bert Myde  0737-44 57 51  myde.bert@gmail.com 
Kassör: Ulf Lennartsson 070-810 41 13  u.lennartsson@telia.com 
Ledamot: Olof Ågren                 08-35 74 20 olof.agren@swipnet.se  
Suppleant: Arne Borgert     08-754 37 91           borgert.arne@gmail.com 
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 


