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Nr 2,  april 2017 
 
(169) Årgång 45 

Ordförandens spalt... 
 
Nu har ljuset återvänt och särskilt för oss som samlar bandfrimärken är det en utmärkt tid att jobba med samlingarna. 
Vi behöver det här ljuset för att bedöma färgnyanserna och även frimärkspapperets nyanser. Jag har nu avslutat min 
artikelserie om bandfrimärken 1920-1936 i SFF-Filatelisten. Det har nu gått sju år sedan jag skrev den första artikeln 
och det blev sammanlagt 44 artiklar. Nu håller jag på att sammanfatta dem i en bok. Jag har också erbjudit SFF:s fö-
reningar en kurs i klassificering av bandfrimärken. Jag ställer upp gratis som föreläsare, men föreningarna får stå för 
alla omkostnader. De första kurserna genomförs i höst. Om intresse finns i VFF så är jag givetvis beredd att genom-
föra kursen inom ramen för vårt program.  
 
Frimärkets Dag blev åter en trevlig tillställning och jag vill här passa på och tacka er alla som bidrog till att göra  
Frimärkets Dag till en frimärksfest! Vi fick många besökare och efter FD har jag haft kontakt med några av de som 
besökte oss för första gången. TV4 Nyheter gjorde ett besök hos oss och de stannade över en timme och intervjuade 
och filmade oss. Bland mina vänner ute i landet var det flera som menade att detta var den bästa reklamen svensk 
filateli fått på många år. Jag hoppas de har rätt. Många besökte oss för att få samlingar värderade. Vi hade vår med-
lem Christer Svensson på Philea som värderingsman och han hade fullt upp hela dagen.  
 
Före Frimärkets dag blev Anitha Schäfer och jag intervjuade av Vällingby Tidning. Artikeln publicerades även i  
Hässelby Tidning, Bromma Tidning och Spånga Tidning. Det blev en bra introduktion till Frimärkets dag! Före Fri-
märkets Dag sjösatte vi VFF:s Facebook-sida:  Frimärken och vykort i Västerort. Facebook-sidor används numera av 
åtskilliga företag för att göra reklam för sin verksamhet.  Adressen dit är: http://www.facebook.com/vallingbyFF. På 
Facebook-sidan berättar vi om vår verksamhet i ord och bild. Besök vår Facebook-sida och gör en Gilla-markering! 
På så sätt sprider vi vårt budskap och får fler besökare! 
 
Efter årsmötet gör vi uppehåll i föreningens verksamhet under sommaren. Styrelsen kommer förstås att jobba vidare 
med att förbereda höstens program.  
 
Jag önskar alla en fin sommar! 
 
Bosse 
 
 

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening. 

Möteslokal: Medborgarhuset Trappan, Albert Aronssons torg 5  
Medlemsavgift: 100 kr.  Plusgiro: 60 74  35-5  Hemsida: www.duv.se/vff    
Ordförande Bo Dahlner, Sörgårdsvägen 20,  163 51 Spånga. Tfn: 073-905 78 01 

E-post: bodahlner@gmail.com 

Kallelse till årsmöte 
 
Vid vårens sista möte måndagen den 22 maj har vi årsmöte med start kl 18.00. Den ekonomiska berättelsen delas ut 
på årsmötet. Efter årsmötet har vi sedvanlig vårfest med en inlämningsauktion och cirkulationshäften.  
 
Styrelsen  
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Dagordning för årsmötet 
 
1. Årsmötets öppnande 
2. Upprättande av röstlängd 
3. Val av ordförande för årsmötet 
4. Val av sekreterare för årsmötet 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte    
      årsmötets ordförande justera protokollet 
6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 
7. Fastställande av dagordning 
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Föredragning av kassörens redogörelse 
10. Föredragning av revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Behandling av motioner och skrivelser 
13. Fastställande av avgifter för nästkommande år 
14. Fastställande av stat för verksamhetsåret 
15. Val av ordförande 
16. Val av två styrelseledamöter 
17. Val av en styrelsesuppleanter 
18. Val av  en revisor 
19. Val av en revisorssuppleant 
20. Val av valberedning 
     a) två ordinarie ledamöter varav en sammankallande 
21. Övriga frågor 
22. Årsmötets avslutning 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 
31 december 2016 
 
Årsmöte med en våravslutningsfest genomfördes den 16 
maj. Vid årsmötet avgick Åke Nilsson som ordförande. 
Under året har vi haft tillgång till cirkulationshäften. Bo 
Dahlner och Åke Nilsson tog hand om denna syssla för 
att vi skulle kunna vara delaktiga i denna så uppskattade 
föreningsaktivitet! 
 
Styrelsen 

Bo Dahlner        ordförande  
Åke Nilsson  vice ordförande   
Per-Olof Hall  sekreterare  
Christer Rothman     kassör   
Magnus Sjöblom  ledamot 
Sören Wickström  suppleant 
Ulf Åhlfeldt  suppleant 
 

Revisorer 

Jarl Karlsson 
Ulf Nyström, suppleant  
 

Valberedning 

Hans Söderberg, sammankallande 
Tomas Olsson 
Anitha Schäfer, suppleant 
 

Styrelsemöten 

Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 8 proto-
kollförda möten. 
 
Medlemstalet 
Föreningen hade 56 medlemmar varav 38 betalade med-
lemsavgiften genom SFF. Medlemsantalet ökade under 
året med 6 medlemmar. Antalet medlemmar som deltar 
på mötena har under året ökat och  i genomsnitt deltog 19 
medlemmar vid varje mötestillfälle.  
 
Varianten 
Vår medlemstidskrift Varianten utkom med tre nummer 
under 2016 samt med ett extranummer inför Frimärkets 
Dag. För tidskriften finns en redaktionskommitté bestå-
ende av Anitha Schäfer, Magnus Sjöblom och Bo Dahl-
ner. 
 

Marknadsföring 

Föreningen är medlem i Vällingby Kultur och Medbor-
garhusförening som sköter Medborgarhuset Trappan. 
Under 2016 anställdes Petra Rizvi som föreståndare och 
genom hennes försorg har vi fått vårt program upptryckta 
på proffsiga affischer. Affischerna har sedan satts upp på 
anslagstavlor i Västerort. Hemsidan är viktig i marknads-
föringen. Där finns information om vårt program och 
auktionsobjekt med mer. På hemsidan finns även vår 
medlemstidskrift Varianten inlagd och som kan laddas 
ned av intresserade läsare.  
I Samband med Medborgarhusföreningen Trappan firade 
sitt 60-årsjubileum deltog VFF och VFU i firandet den 8 
oktober. Flera medlemmar besökte vårt bord där vi visa-
de utställningen med  Vällingbysamlingen. Vid detta till-
fälle framförde vi synpunkter på ljuset i Pelarsalen och 
den skulle förbättras. Dessutom utlovades affischer i A3- 
och A4-format. Affischerna gjorde succé. 
I föreningens portalparagraf står det att Vällingby fri-
märks- och vykortsförening  är en ideell organisation 
med syfte att främja filatelin och samlandet av frimärken 
och vykort. Av det skälet är det viktigt att vi syns utåt. 
Frimärkets Dag är det viktigaste arrangemanget vi har 
där vi visar upp vår verksamhet och värvar nya medlem-
mar. 
 
Mötesverksamheten 

Våra möten genomförs varannan måndagskväll i Med-
borgarhuset Trappans Annex och vid det första mötet 
varje månad har vi en kvalitetsauktion med utvalda ob-
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jekt från de samlingar som köpts in. Auktionerna ger fö-
reningsmedlemmarna en möjlighet att ropa in fina objekt 
till bra priser. Vid övriga mötesdagar genomför vi en in-
lämningsauktion och vid varje möte har medlemmarna 
möjlighet att köpa frimärken, brev och vykort från den 
cirkulationsverksamhet som vi deltar i. 
Under vårterminen genomfördes 10 möten. Grundkursen 
i Filateli som startat under hösten 2015 slutfördes under 
mars. Vi hade tre  externa föreläsare: 
Giselher Naglitsch  föreläste om posten till och från Sig-
tunabygden. 
Per-Erik Nilsson föreläste om Västerbottenspost. Brev 
och  dokument från 1691 till 1950-talet. 
Karin Svahn föreläste om posten i Vätö. Inlämningsauk-
tion. 
 
Under höstterminen genomfördes 9 möten. Varje möte 
inleddes med en filatelistisk fortsättningskurs. I fortsätt-
ningskursen genomfördes följande föreläsningar: 
Åke Nilsson berättade om 1800- och 1900-talets trycktek-
nik  av frimärken. 
Bo Dahlner informerade om Svensk modern filateli, från 
2000 till idag.  
Gravören Lars Sjööblom berättade om gravering av fri-
märken. 
Christer Wahlbom föreläste om Bältespännarefilateli -  en 
annorlunda filateli. 
Christer Svensson föreläste om kinesisk filateli.  
Tomas Olsson berättade om Medaljongmärkena - ett in-
tressant samlingsområde. 
Bo Dahlner föreläste om hemligheter på svenska frimär-
ken. 
 
Vid varje möte har Hans Söderberg serverat the/kaffe och 
hembakat kaffebröd till oerhört lågt pris. Föreningen 
tackar alldeles speciellt Hasse för denna insats, som 
verkligen är uppskattad. 
 
Julfesten 2016 

Som vanligt, blev julfesten en mycket trevlig tillställning. 
Anitha Schäfer hade ordnat landgångar. Senare på kvällen 
kaffe med bullar och kakor intogs under glatt samspråk. 
Under kvällen genomfördes lotteri med frimärksvinster 
och frågesport där vinnarna premierades med fina priser. 
Kvällen avrundades med julklappsutdelning.  
 

Frimärkets Dag och Samlarrunda 
Vällingby frimärks- och vykortsförening samt Vällingby 
frimärksungdom genomförde Frimärkets Dag med Sam-
larrunda i Medborgarhuset Trappans Annex. Marknadsfö-
ringen bestod av en annons i Mitt i-tidningen, hemsidan 
och affischer som sattes upp på många platser i Västerort. 
Ca 10 medlemmar hjälpte till med arbetet före och under 
arrangemanget. Vi fick många besökare och många som 
kom med frimärken och vykort för att få dessa värderade. 
Det kom många barn och de flesta var medlemmar i 

VFU. Det var bra att vi fick kontakt med barn och ung-
dom på detta sätt. Vi genomförde en auktion med 62 auk-
tionsobjekt. EW Larsson frimärksaffär medverkade och 
Jan Larsson informerade om FRIDA. Kjell Svedjeby sål-
de frimärken och tillbehör. Plocklådan blev en guldgruva 
för många ungdomar och vuxna.  
 

SFF:s kongress 
Kongressen genomfördes den 15-17 april i Skara och som 
föreningens representanter deltog Anitha Schäfer och Åke 
Nilsson. Bo Dahlner omvaldes som förbundsordförande.  
 
Uppvaktningar 

Föreningen har under verksamhetsåret ihågkommit och 
uppvaktat medlemmar som under året haft högtidsdagar. 
 

Ungdomsverksamhet 

Sköts genom Vällingby Frimärksungdom av Bo Dahlner 
som under året fått hjälp av Christer Rothman.  Tyvärr 
har det visat sig vara svårt att få medlemmarna till möte-
na. 
 

Styrelsen önskar härmed framföra sitt hjärtliga TACK 
till alla som på olika sätt bidragit till att göra våra före-
ningsmöten trivsamma och givande! 
 
Vällingby 27 april 2017 
 
 Bo Dahlner   Åke Nilsson   Per-Olof Hall          
 
Christer Rothman        Magnus Sjöblom      
 
 
Tusen års samlad kompetens 
 
Mer än 1000 års samlad erfarenhet och kompetens! Det 
möts jag av som ny medlem i Vällingby frimärks-
klubb.  Men inte bara erfarenhet och kompetens finns i 
denna förening utan också ett stort engagemang och in-
tresse med olika inriktningar inom frimärksvärlden. Helt 
enkelt en trevlig skara människor med frimärken som det 
stora gemensamma intresset  och där mitt frimärkskun-
nande i sammanhanget än så länge är begränsat. 
 
Jag började min frimärkssamling när jag var 9-10 år i bör-
jan av 1970-talet. Mitt första album var ett album där jag 
klistrade in mina frimärken. Efter hand blev det album av 
bättre kvalitet, insticksalbum med vita och senare svarta 
sidor för att sedan uppgradera till pärm med visirblad. 
Mina inköp gjorde jag via medlemskap i postens filateli-
avdelning, en antikaffär i området där jag växte upp, be-
sök på PFA + lite byten med en kompis. I tonåren avtog 
mitt frimärkssamlande då det blev mer fokus på skolan 
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och idrotten (fotboll. Ishockey, pingis,  
friidrott etc). Men min samling har alltid funnits där vi-
lande i bakgrunden i väntan på att få komma upp.......... 
 
Min granne Björn var den som tog mig med till Vällingby 
frimärksförening  (i slutet av förra året). Vi bor i Barkar-
by och en kväll i augusti månad i fjol var jag och familjen 
över på en grillkväll hos Björns familj. Det var inte bara 
en kväll med god mat och dryck utan blev också en kväll 
i frimärkenas tecken. Björn visade upp sin frimärkssam-
ling och jag fick ny aptit på denna konst. Min frimärks-
samling som legat inlåst i ett skåp hemma hos mina för-
äldrar hämtades hem till Barkarby. Senare under hösten 
utbytte jag och Björn erfarenheter som sagt ledde mig till 
Vällingby frimärksförening. 
 
Nu ser jag fram emot att utveckla min samling och mitt 
kunnande i Vällingby frimärks- och vykortsförening! 
 
Bernt Kroon  

 

Hej frimärksvänner! 
 
Jag blev ombedd att göra en kort presentation av mig. 
Reiner Lärka, bor i Råcksta, 55 år, gift med en ryska som 
jag väntar på ska komma till Sverige. Tekniskt kunnig på 
datorer med kring utrustning på normal nivå. Har samlat 
frimärken sedan barnsben till och från, men de sista 5 – 6 
år mer allvarligt. 
 
Då är det framför allt Tyskland, Schweiz och Österrike då 
undrar ni säkert hur djupt då? Jo stämplat, ostämplat och 
postfriskt…men mer kommer. Det är plåt fel, färgavarter, 
övertryck, olika avarter av övertrycks avstånd (Tyskland), 
lite brev. Jaha och varför just Tyskland, Schweiz och Ös-
terrike? Ganska enkel förklaring är i grunden halvtysk på 
mammas sida, (berättade aldrig om sitt liv under 2 världs-
kriget eller barndom) var kommer då de andra 2 in i bil-
den båda är tyskspråkiga, Österrike har djupt samarbete 
med Tyskland sedan många decennier tillbaka, Schweiz 
för deras underbart vackra märken samt att dom har och 
haft djupa band till Österrike. 

 
Ärvde en himla massa märken efter pappa, som för övrigt 
lurade in mig på denna trevliga hobby är intresserad av att 
eventuellt ställa ut material under organiserade former 
som Frimärkets Dag, samlar aktiviteter (hoppas fler gör 
samma sak). Köper och säljer övriga länder även ovanstå-
ende länder. Jag är glad att jag kan försöka göra lite nytta 
i föreningen har den filosofin att är man medlem så ska 
man försöka göra något i den mån man kan och orkar. 

Kommer väl att försöka skriva ihop ett föredrag om något 
längre fram. 
Kul att lära känna er bättre och bättre för varje gång och 
var vänlig tala om för mig om jag pratar för fort då jag 
har en bland dialekt, jag tar inte illa upp utan snarare upp-
skattar det. 

Vid pennan  
Reiner Lärka 336 

 
 
Vi gratulerar  
Magnus Sjöblom 65 år  8/5 
Tomas Rohlin 60  år 14/5 
Sören Wickström 70 år  5/7 
Marie  Lindh 65 år  18/7 
Gerd Lindell 85 år  4/8  

Styrelsen 2016 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com  
Åke Nilsson, vice ordförande 070-246 7622 akenilssonfastighet@telia.com 
Per-Olof Hall, sekreterare   070-227 99 05  per-olof.hall@telia.com 
Christer Rothman, kassör    070-677 9526 christer.rothman@bredband.net 
Magnus Sjöblom, ledamot    070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 
Sören Wickström, suppleant 08-739 05 74 soren.wickstrom@gmail.com 
Ulf Åhlfeldt, suppleant 070-560 32 56 ulf.ahlfeldt@telia.com 

ANNONS 

FÖRSÄLJNING AV FRIMÄRKSTILLBEHÖR 
Såsom fastsättare – klämfix – instickskort 
plastfickor – insticksalbum – pergamynkuvert 
pincetter – förstoringsglas – kataloger. 
 
Tfn: 0768-514102 
kjell.svedjeby@gmail.com 
 
Kjell Svedjeby 


