Frimärken
Frimärksnyheter – Augusti 2022

Min katt
Nu är det katternas tur att bli motiv på våra frimärken. 5 vinnarkatter med olika personlighet
och utseende representerar Sveriges populäraste husdjur.
Bengt i Västerås som ger glädje och sällskap och gör att man mår bra. Vårdkatten Fili i Kiruna
som inte vikit från sin mattes sida under långtidscovid. Hera i Lund är pigg på äventyr och visar
att ingenting är omöjligt medan snälle Cornelis i Enskededalen förgyller tillvaron för sin ägare
med sin nyfikenhet. Och sist men inte minst Valiant i Kalmar som räddades tack vare ett av de
många katthem som ser till att katter med otur får en ny chans och den kärlek och omvårdnad
de förtjänar.
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Kjolväskor
Med ökad e-handel finns ett behov av högre valörer för tyngre brev.
På vårt nya frimärke med valör 100 kr visar vi kjolväskor som används till folkdräkter och de tre kommer från Gagnef och
Floda socknar i Dalarna.

Rulle
1 frimärke/1 motiv
ART NR: 243722

PRIS: 100:00

Förstadagsbrev
ART NR: 243725

PRIS: 135:00

Folkdräkter
Stämpel, FDC

100 %
29,8 x 30 mm

Motivblad
ART NR: 243726

PRIS: 108:00

Ny webbutik!
I samband med att ditt abonnemang flyttas till webbutiken kommer möjligheten att betala
abonnemanget via faktura tas bort.
Vi kommer istället erbjuda dig betalning med betalkort. Du kommer att få information om när det är dags
att lägga in kortuppgifterna i e-butiken. Det här är också sista gången du får en beställningsblankett med
nyhetsbrevet. Fortsättningsvis tar vi emot alla beställningar i webbutiken.

Glöm inte att vi behöver
din mejladress, ditt telefonnummer
och ditt nuvarande kundnummer
för att kunna skapa ditt konto.
Skicka dem till mejladressen
nybutik@postnord.com senast
31 augusti. Kundnumret hittar du
på beställningsblanketten.

Som ett tecken på vår
uppskattning över att du är
abonnent hos oss och att du
uppdaterar dina uppgifter så
kommer vi skicka dig ett
specialfrimärke på Czeslaw Slania
(värde 100 kronor). Det
skickas automatiskt ut tillsammans
med abonnemanget i november.

Utgivningssats 25 augusti 2022
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Utgivningssats
1 blad
ART NR: 243728
PRIS: 217:00

Utgivningsaktivitet
>> Min katt

25 augusti.

Utgivningsdag: 25 augusti 2022
Illustration häfte: Annelie Carlström
Färger: 4 färger

Vårt Postmuseum har nu stängt för renovering.

Papper: Självhäftande
Format häftesfrimärken: 26,5 x 26,25 mm

Utgivningen den 25 augusti, där du bland annat

Format frimärken souvenirark: 36,5 x 26,8 mm

kommer att kunna köpa våra nya frimärken och få

Mått Souvenirark: 130 x 157 mm

specialstämplar, kommer vi att ha på Skansen i
Stockholm. Håll utkik på
https://www.postnord.se/om-oss/om-frimarken/pa-gang
för uppdaterad information.

>> Kjolväskor
Utgivningsdag: 25 augusti 2022
Foto: Per Myrehed
Design: Norbert Tamas
Färger: 6 färger
Papper: Självhäftande

Instagram

Adress

Besök vår e-butik eller använd

@svenskafrimarken

PostNord Frimärken Kundservice

den bifogade beställningsblanketten

Box 242

Nästa nyhetsbrev Frimärken

721 06 Västerås

kommer i november 2022

Nätbutik

Telefon
Läs mer om frimärken

Kundservice 0771-33 33 10

postnord.se/frim
L J Ö MÄR K T

shop.postnord.se/ebutik

5041-0004
Trycksak

Handla enkelt och bekvämt!
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Tryck: Stibo Graphic

Format frimärke: 45 x 26,5 mm

