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Pr. 25.
25. novem
november 2015, flyt
flytter vi til ny adresse. Dette
Dette betybetyder at fri
frimær
mærker/breve der ønskes fila
filatelistisk af
afstemplet,
skal ind
indsendes til: POSTNORD FRIMÆRKER, STEMPLING,
CARSTEN NIEBUHRS GADE 4, 1577 KØBENHAVN V.

1. Nyt dagstempel
Fra årsskiftet tager vi et nyt dagstempel i brug. Det nye
dagstempel bærer teksten ”POSTNORD FRIMÆRKER”,
og typografien er en lille smule anderledes end i det
gamle dagstempel. Samtidig med at vi tager det nyt
dagstempel i brug, vil det gamle dagstempel blive
sendt på pension.

2. Den 28. november 2015, tager Andelsbyen Nyvang et
nyt dagstempel i brug. Dette sker i forbindelse med deres
julemarked. Stemplet anvendes i åbningstiden. For nærmere info, se www.adlbn.dk
Det er ikke muligt at indsende breve til afstempling i København, da stemplet ikke betegnes som et by-stempel.

3: I anledning af julen anvender de 3 postcentre de viste aftryk i perioden d. 1. december - 23. december 2015.
Det er størrelsen på konvolutterne, der er afgørende for,
hvilket aftryk konvolutten får.
Konvolutter med
med neden
nedenstå
stående dimensi
dimensioner får det lange
aftryk.
tryk.
Brev længere end 250
250 mm sorteres som C4C4-brev - Max
læng
længde 324 mm (C4)
Brev højere end 170 mm sorte
sorteres som C4C4-brev
Brev tungere end 50 g sorte
sorteres som C4C4-brev - Max vægt
300g (C4)
Brev tykkere end 5 mm sor
sorteres
teres som C4C4-brev - Max tyk
tykkelkelse 8 mm (C4)
Breve under dis
disse mål får det korte aftryk.
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Adresserede og frankerede forsendelser, der ønsker disse
aftryk skal sendes til en af nedenstående adresser:
Københavns Postcenter
Driftssupport – julestempel
Bernstorffsgade 38
0900 København C
Sydjyllands Postcenter
Driftssupport – julestempel
Snaremosevej 65
7007 Fredericia
Østjyllands Postcenter
Driftssupport – julestempel
Stokagervej 10
8245 Risskov Ø

