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Välkommen...
… till ett nytt frimärksår där vi hoppas att våra kommande teman och motiv gör
det ännu roligare för dig att skicka hälsningar och brev samt att samla på nya
vackra motiv.
Årets frimärksprogram innehåller bland annat ett spännande jubileum, motiv
från djur- och växtriket, svenskt mode samt glada, festliga frimärken för årets
alla inbjudningar. Det handgjorda har fått en renässans, därför tycker vi att slöjd
som frimärksmotiv passar extra bra på ett handskrivet brev eller gratulationskort.
Pride-frimärket som gavs ut 2016 har varit mycket efterfrågat av många, så under
året kommer det åter att finnas i sortimentet.
Frimärksåret 2019 börjar med färgsprakande tulpaner och avslutas med
julgrans-pynt för årets julhälsningar.
Vilken blir din favorit i mixen av valörer och motiv?

TULPANER
Häfte
10 frimärken
5 motiv
Inrikes brev

10 JANUARI 2019
Rullfrimärke
100 st/rulle
1 motiv
21 kr

Rullfrimärke
100 st/rulle
1 motiv
5 kr
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Bild – massa tulpaner, kanske ett tulpanfält

Tulpaner för alla tillfällen
Tulpanen är vår mest älskade snittblomma och ingenstans i världen köps det så
många tulpaner, per person räknat, som i Sverige. De friska gröna bladen och den
stora variationen av blommornas färg och form passar både i buketten och på
frimärken. Nu kan du skicka en blomma till någon, enklare än någonsin, genom
att frankera din hälsning med tulpaner.

SLÖJDKRAFT
Häfte
5 frimärken
5 motiv
21 kr

10 JANUARI 2019
Rullfrimärke
100 st/rulle
1 motiv
Inrikes brev

FOTO: MATTON SUBSCRIPTION

Inspiration från tradition
Det handgjorda har fått en renässans och många känner ett behov av att skapa
något med sina händer. För att stressa av, umgås med andra, ta till vara både
kunskap och material men också för att vara en tydlig röst i samhället. Frimärkena,
med porto till hela världen och för brev inom Sverige, visar ett axplock av textil
skaparkraft och kreativitet. Att skriva ett brev för hand, att välja papper, kuvert
och frimärke är personligt skapande som säkert uppskattas av mottagaren.

KUNG CARL GUSTAF OCH DROTTNING SILVIA
Rullfrimärke
100 st/rulle
1 motiv
Inrikes brev

10 JANUARI 2019

Rullfrimärke
100 st/rulle
1 motiv
21 kr
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Kunglig glans
Det är tradition att ha kungens porträtt på frimärken för brev inom Sverige liksom
drottningens porträtt på aktuellt utrikesporto i sortimentet; Carl XVI Gustaf sedan
1974 och drottning Silvia sedan 1981. Nu kommer nya färgkombinationer på de
stiliga porträtten från 2015.

#MININBJUDAN
Häfte
10 frimärken
5 motiv
Inrikes brev

9 MAJ 2019
Rullfrimärke
100 st/rulle
1 motiv
Inrikes brev

Rullfrimärke
100 st/rulle
1 motiv
Inrikes brev

#mininbjudan
FOTO: MATTON SUBSCRIPTION

En viktig del av privatposten är inbjudningar och gratulationer och här är frimärken som passar extra bra till just det. Färgglada(?) ballonger, tårta och paket
passar till många tillfällen och dessutom finns nu åter ett motiv speciellt för
bröllop. Det kommer också ett mer stillsamt motiv som passar bra att använda
när man vill visa sitt varma deltagande . Vill du ha råd och tips om hur du kan
skriva? Titta in på #mininbjudan! www.postnord.se/skicka-brev-och-paket/mininbjudan

MÅNLANDNINGEN 50 ÅR

9 MAJ 2019

Miniark
3 frimärken
3 motiv

FOTO: NASA (HASSELBLAD)

Historiskt med Hasselblad
När Apollo 11 landade på månen 1969 och man fick se de första människorna
någonsin sätta sina fötter på månytan var det en historisk händelse. Frimärkenas
ikoniska motiv är tagna med en Hasselbladskamera. Hasselbladkameran användes under samtliga månlandningar åren 1969–1972. Bilder av månen – men även
jorden – som vi aldrig sett dem förr.

EUROPA – NATIONALFÅGLAR

9 MAJ 2019

Miniark
2 frimärken
2 motiv
21 kr

FOTO: MATTON SUBSCRIPTION

Koltrasten
Vald till nationalfågel för andra gången är koltrasten ohotad som vår mest
älskade fågel. Dess vackra, lite vemodiga sång och det faktum att den finns överallt, ofta nära oss människor, kanske är en del av förklaringen. Koltrasten häckar
både i staden, på landsbygden och i skogen och finns i hela landet, undantaget
fjällkedjan.

MODE

22 AUGUSTI 2019

Häfte
10 frimärken
5 motiv
Inrikes brev

SKISS: MATS GUSTAFSON

Vardagsstil
Sverige är framgångsrikt inom mode, både nationellt och internationellt. Cirka
70 % av omsättningen inom modebranschen är export. Flera märken satsar på
en skandinavisk enkel vardagsstil, bekväma, lättburna kläder med omsorg om
detaljer och material som passar de flesta. Konstnären Mats Gustafson tolkar
plagg från några svenska modemärken, skissarbete pågår!

STATIONSHUS

7 NOVEMBER 2019

Häfte
10 frimärken
5 motiv
Inrikes brev

FOTO: MIKAEL LUNDBERG

Stationshus
Under vintern reser vi mycket inte bara utomlands utan även inom Sverige.
Vi åker på skidsemester eller hälsar kanske på släkten under julhelgen. Stationshusen är platser både för att mötas och att skiljas åt, komma till och åka ifrån.
Och kanske skicka en hälsning ifrån; Hej jag är i…

JUL – I JULGRANEN

7 NOVEMBER 2019

Häfte
10 frimärken
10 motiv
Julpost
FOTO: HANS WRETLING / MATTON SUBSCRIPTION

Julgranskul
Att ta in en gran till jul och dekorera den är en tradition vi importerat från Tyskland.
När vintern är mörk och kall är det tid för pyssel och samvaro, tillsammans klär
vi granen med pynt som kan vara köpt men också hemgjort. En hälsning till
vänner och familj hör också julen till, ett tillfälle att återuppta eller hålla kontakten
levande med något så enkelt som ett julkort.

Frimärksförslag
I den här foldern har vi samlat de nya frimärken som kommer under 2019 och
arbetet är redan igång med att ta fram nya motiv för 2020. Men du vet väl
om att du kan vara med och påverka vilka motiv och teman vi ger ut? Du kan
skicka in ditt frimärksförslag till oss på PostNord Frimärken via vår hemsida
postnord.se/frim. Här kan du även läsa det senaste om våra frimärken, vad
som är på gång och annat intressant om frimärken och samlarprodukter.
Det går också bra att skicka ditt frimärksförslag per post, adressen är då:
PostNord Frimärken, Frimärksförslag, 105 00 Stockholm

postnord.se

Vår app

På postnord.se kan du följa ditt brev eller
paket som har försändelse-id, hitta öppettider och adresser till närmaste ombud,
skicka Riktiga Vykort samt köpa frimärken
och förpackningar med porto.

PostNord-appen hjälper dig att följa
brev och paket som skickas med
PostNord. När paketet finns att hämta
ut, får du vägbeskrivning till ombud
och information om öppettider.
Läs mer på postnord.se/appar.

Köp hos ditt ombud
FOTO: POSTNORD

Välkommen till ditt postombud. Här kan
du skicka och hämta brev och paket. Du
kan köpa frimärken och förpackningar
i olika storlekar. Hos frimärksombud finns
frimärken till hela världen, plus ett urval
av våra förpackningar med porto.

					VALÖRLÖSA
BREV			
INRIKES		FRIMÄRKEN

BREV			

UTRIKES

Vikt högst (gram)		

Pris		

Vikt högst (gram)		

Pris

50			

9,00		1

50			21,00

100			

18,00		2

100			 30,00

250			

36,00		4

250			 57,00

500			

54,00		6

500			 80,00

1000			

72,00		8

1000			 130,00

2000

90,00		10

2000

		

Tillägg för skrymmande brev 18,00 kr.

Antal

TABELLEN GÄLLER DEN 1 JANUARI 2019.

För att vara sä
ker på en
uppdaterad po
rtotabell,
gå in på www.
postnord.se

		180,00

Tillägg för skrymmande brev 18,00 kr.

* Märks med prioritaire.

Brev inom Sverige

Utrikes*

Ett brev är framme inom två vardagar. Använd frimärken med porto tryckt på
frimärket (valörfrimärken) eller valörlösa frimärken som gäller oavsett framtida
portoändringar.

Ett brev når t.ex. Finland på två arbetsdagar men ska brevet längst bort till
Australiens utmarker tar det oftast sju dagar. Info för världens alla länder finns
på postnord.se eller ring vår kundservice: 0771-33 33 10.

Mer information om frimärken, PostNords tjänster, var ditt
postombud finns eller närmaste brevlåda och dess tömningstid
hittar du på www.postnord.se.
Du kan också få information via kundservice :

0771-33 33 10

Bilderna i denna broschyr är skisser under arbete.
De slutliga frimärksmotiven kan variera från de här visade.

