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13 posthuse lukker
Årets smukkeste frimærke 2009
Vind 6.000 €
Julen 2010

Disse posthuse lukker 30.12.2010:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eiði
Fuglafjørður
Gøta
Hvalba
Kollafjørður
Leirvík

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sandavágur
Skopun
Strendur
Sørvágur
Toftir
Vágur
Vestmanna

13 posthuse lukker

Da postvæsenet på Færøerne i 2005 blev
omdannet til et aktieselskab, blev der besluttet at nogle posthuse skulle være åbne i
bestemte bygder frem til ultimo 2010. Derfor
stod der i loven fra 2005 at der skulle være
21 posthuse forskellige steder på Færøerne
frem til ultimo 2010.
Allerede i 2005 var det tydeligt at behovet
for posthuse blev mindre i takt med at posten
blev afviklet på en mere tidsvarende måde
helt i trit med den teknologiske udvikling. Det
stod derfor også i loven at der ikke var nødvendigt med flere end 7 posthuse fra primo
2011.
Siden postvæsenet blev omdannet til aktieselskab, har Posta hele tiden udvidet brugen
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af teknologi for at kunne yde kunderne en
bedre service.
I 2008 blev de første PostSelv automater
sat op på fire forskellige steder på Færøerne. Det betød at nu kunne kunden selv
bestemme hvornår hann ville gøre brug af
posttjenesterne.
I 2009 blev den nye tjeneste Posta Heima
lanceret. Posta Heima er en slags rullende
posthus, som når direkte ud til kunden. Kuréren kører hjem til kunden, som så kan afvikle
alle de sædvanlige postfunktioner hjemme
hos sig selv. Denne tjeneste er både på bygd
og i byerne.
Kort efter at Post Heima var blevet lancereti
blev en samarbejdsaftale med forretningerne

Foto: Miriam Hinz

Samkeyp og Merko underskrevet. Dette er
dagligvarebutikker med lange åbningstider.
Her kan kunden afvikle sine almindelige
postærinder, som f.eks. sende breve, for der
bliver solgt frankeringsmærker samt store og
små kuverter og en postkasse hænger udenfor døren. Dette kalder vi for PostaHer.

De vigtigste funktioner på posthusene er indbetalinger og pakkeafhentning. Men i takt
med konkurrencen fra online-banking og
PostaHeima tjenesten falder antallet af kunder på posthusene.

Tiden er derfor kommet til at nogle posthus
må lukke og ultimo december lukker disse 13
posthuse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eiði
Fuglafjørður
Gøta
Hvalba
Kollafjørður
Leirvík
Sandavágur
Skopun
Strendur
Sørvágur
Toftir
Vágur
Vestmanna

I denne forbindelse er det muligt for vores
frimærkesamlere at købe sidstedagskuverter med frankering og stempel fra 30.12.10
fra ovennævnte posthuse.
Se vedlagte
bestillingsformular.
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Årets smukkeste frimærke
2009
Frimærkesamlere rundt om i verden har
deltaget i afsstemningen om det smukkeste færøske frimærke fra 2009 og
dette blev resultatet:

De heldige vindere:
1)

Åke Peterson
Gnosjö, Sverige

2)

Luigi De Martin
Conegliano, Italien

3)

Jacques Meyer
Lyon, Frankrig

Nr. 1 blev frimærket Sepac FO 672

som afbilder et vinterlandskab i Leynar
(Sepac 2009). Fotograf: Ólavur Fredriksen.
Nr. 2 blev frimærket FO 673 med de to

klippeduer tegnet af Astrid Andreassen
Nr. 3 blev småarket Global Warming FO

659-660 tegnet af Edward Fuglø.
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Vind 6
.000
€ !!

Vær med i konkurrencen om
6,000 € ( ca. 45.000 kr.)
750
KR

FØROYAR

Hoyvík

2007

De har nu mulighed for at vinde 6.000
€ (ca. 45.000 kr)

Det deneste De skal gøre er at gå ind
på hjemmesiden www.sepacstamps.eu
og vælge det Sepac frimærke som de
synes er det smukkeste.

De færøske frimærker, der er med i konkurrencen er FO 615 (Hoyvík) og FO 672
(Leynar)

I oversigten hos Sepac er de henholdsvis
nr. 1 og nr. 12.
Konkurrencen løber frem til 30. oktober
2010, så skynd Dem at være med!

Dermed er De med i en lodtrækning om
6.000 € (ca. 45.000 kr)
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F.v. julekort, julepynt, julemærker, årsmappe og årbog 2010

Julen 2010

Julemærker
Janus á Húsagarði har tegnet årets julemærker, som i år viser et færøsk vinterlanskab med julenisser. En sød
julehistorie fås også sammen med
julemærkerne.
Overskuddet af julemærkesalget går
som sædvanlig til den færøske julemærkefond, der har til formål at yde
støtte til diverse tiltag for børn og unge
på Færøerne. Pris: 30,00 kr

Årsmappe
Årsmappen udkommer i november. Formatet er 235 x 202 mm, og den inde6

holder alle årets frimærker og blokke.
Frimærkehæfter og frankeringsmærker
er ikke inkluderet i årsmappen, som
sælges til frimærkernes pålydende
værdi. Pris: 289,00 kr
Årbog
Årbogen er i A4-format og udført i flot
kvalitet med mange flotte billeder og
illustrationer. Alle årets frimærker og
blokke er monteret i klemlommer, der
er indsat i bogen. Frimærkehæfter og
frankeringsmærker er ikke inkluderet i
årbogen.
Bogen findes i to versioner: dansk/færøsk og engelsk/tysk.
Pris: 330,00 kr

Eli Smith

Julepynt

Julekort

For tedje gang fremstiller vi engle fra
julemærkerne 2008 som julepynt.
Astrid Andreasen har designet englene.

I forbindelse med julemærkerne udgiver
Posta fire julekort med samme motiver.
Julekortene er dobbelte og bliver solgt i
sæt med tilhørende kuverter.
Pris 25,00 kr pr. sæt

Julepynten er af messing og belagt med
24 karat guld. den er forsynet med
guldsnor klar til ophængning. englene
måler ca 8 cm og bliver leveret i en
smuk emballage med fem forskellige
motiver.
Pris: 159,00 kr pr sæt.
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Nye frankeringsmærker 2010

Udgivelsesdag:
Værdi:
Motiv:
Tegning:
Størrelse:
Trykteknik:
Trykkeri:

Prøvetryk

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Frankeringsmærker 2010
Kaproning
20.09.2010
6,00 - 100,00 kr.
Kaproning
Jóannes Lamhauge
22,5 x 55,0 mm
Flexoprent
Post Danmark, Danmark
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