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Facit Special Classic 2018
Innehåller Nordens frimärken fram
till 1951 med varianter och specialiteter
Facit Norden 2018
Nordens frimärken från
1951 och framåt med
varianter. Samt perioden
före 1951 med utgåva och
valör, utan varianter

Facit Postal IX
Den ovärderliga
katalogen
för alla samlare av
ortstämplar och
posthistoria

Fråga Din frimärkshandlare
eller i Din lokala bokhandel.
Distributörer:
Collectia AB
Box 43
310 20 KNÄRED
0430-50743
info@collectia.se
www.collectia.se
SAFE Album AB
Bruksgatan 30
252 23 HELSINGBORG
042-144982
mail@safealbum.se
www.safealbum.se
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Facit Sverige 2017
Katalogen med alla
Sveriges frimärken i
färg. Även med svensk
privat lokalpost

FACIT FÖRLAGS AB, Box 537, 201 25 Malmö
info@facit.se www.facit.se
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VÄLKOMMEN TILL MALMEX 2018
EN BILATERAL UTSTÄLLNING
MED FEPA RECOGNITION
Nu har vi just genomfört ett trevligt arrangemang i form av SFF-dagar/Kongress 2018.
Kommittén består nu av medlemmar från sex skånska klubbar. Vi har under planeringen också utökat till att vara en bilateral utställning med Sveriges Filatelist-Förbund SFF
samt Danmarks Filatelist Forbund DFF som samarbetspartner.
Samarbete över Øresundsbron
Genom att samverka med DFF får vi möjlighet att även bjuda in danska utställare
samt större intresse från Danmark att besöka oss. Tåget över bron tar bara 13 minuter från Copenhagen Airport och 27 minuter från centrala Köpenhamn.
Skåneklubbar – bra samarbete
Vi har nu haft åtskilliga planeringsträffar
och verkligen testat organisationen genom
att genomföra SFF-Dagarna/Kongress i
Malmö 300 meter från MalmöMässan där
utställningen äger rum.
Med sex Skåneklubbar i kommittén och
hjälp från ytterligare några lovar vi göra
vårt bästa för att Malmex 2018 skall bli en
bra utställning.
Drygt 25 handlare
I skrivandets stund har vi drygt 25 handlare
och postverk anmälda. Detta ger möjligheter för alla besökare att finna det han söker.
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Sponsorer - ett stort tack
Huvudsponsor blir som vi tidigare meddelat Postiljonen i Malmö som dessutom firar
50-årsjubileum 2018. Stödet sker i samarbete med Facit Förlag, Spink samt Philasearch. Även Postnord, SFF, DFF, Norrorts
Frimärksförening lämnar oss ekonomiskt
stöd.
Malmö Stad samt Event in Skåne är medfinansiärer.
Tag med din respektive
300 meter från hotellet finns ett av Europas största shoppingcenter Emporia med
ca 230 butiker och restauranger.
Malmö och Köpenhamn erbjuder många
sevärdheter som man kan nå på kort tid
med tåg eller buss.
Väl mött på gränsen till kontinenten i
MalmöMässan på väg till Köpenhamn.
Lars Nordberg
Ordförande utställningskommittén
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STAMPS | COINS | BANKNOTES | MEDALS | BONDS & SHARES | AUTOGRAPHS | BOOKS | WINES
COLLECTIONS | ADVISORY SERVICES | SPECIAL COMMISSIONS

THE CHARTWELL COLLECTION
OF AUSTRALIA STATES AND COMMONWEALTH
23 MAY 2018 | LONDON
LONDON | NEW YORK | HONG KONG | SINGAPORE | SWITZERLAND

To be sold in an unreserved auction for the beneﬁt of the
Chartwell Philanthropic Educational Programme
For more information please contact Nick Startup
Tel: +44 (0)20 7563 4073 | Email: nstartup@spink.com

SPINK LONDON | 69 Southampton Row | Bloomsbury | London | WC1B 4ET
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#SPINK_AUCTIONS

WWW.SPINK.COM
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MALMEX 2018
FAKTA

MALMEX 2018 är en Bilateral Frimärks- och Vykortsutställning som
arrangeras i samverkan mellan flera skånska föreningar inom Sveriges FilatelistFörbund SFF i samverkan med Danmarks Filatelist Forbund DFF. Utställningen äger rum
31 augusti – 2 september 2018
MalmöMässan perfekt läge
• MalmöMässan ligger 300 meter ifrån
Hyllie station i Malmö.
• MalmöMässan har upp till 10.000 m2
utställningsyta i ett plan.
• Lätt att nå med tåg från Malmö City, 3
minuter med tåg i Citytunneln.
• Endast 13 minuter med tåg från
Copenhagen Airport via Öresundsbron.
• Lätt för alla i Norden och Europa att
besöka med flyg eller några timmar
med tåg.
• Hotell finns tvärs över gatan.
• Hela arrangemanget på samma plats.
• Ett av Sveriges största shoppingcenter,
Emporia på 300 m avstånd. Bra för att
locka medföljande partner.

Godkänd av
Utställningen är godkänd av Sveriges
Filatelist-Förbund (SFF). För utställningen
gäller Reglemente för frimärksutställningar
i Sverige, godkända av Sveriges FilatelistFörbund (SFF) eller Sveriges Fimärksungdom (SFU) samt detta specialreglemente
som är godkänt av utställningskollegiet (UK).

Adress
Malmömässan
Mässgatan 6
215 32 Malmö (Hyllie)

Utställningens öppettider
• 31 augusti 11:00 – 18:00,
invigning sker 12:00
• 1 september 10:00 – 17:00
• 2 september 10:00 – 15:00
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INFORMATION TILL DIG SOM
UTSTÄLLARE
Montering av exponaten påbörjas i utställningslokalen onsdagen den 29 augusti så
snart ramarna kommit på plats. Nedmontering sker omedelbart efter stängningen söndagen den 2 september, med start klockan 15:00.
Medverkan vid montering
Som utställare får du medverka vid monteringen och nedtagningen av ditt/dina exponat enligt anvisningar på plats av utställningsledningen. Önskar du själv montera
ditt exponat ska detta ske i första hand på
onsdagen den 29 augusti klockan 13:00 –
19:00. Även på torsdagen den 30 augusti
klockan 08:00-12:00 får, enligt reglementet, montering ske, men då juryn på grund
av det stora antalet exponat, behöver tiden är vi tacksamma om du utnyttjar onsdagen för din montering. Försök respektera detta.

Berätta om ditt exponat
Du har möjlighet att berätta om ditt exponat under utställningsdagarna. Detta är ett
mycket uppskattat inslag på utställningar.
Också om detta kommer mer information
i nästa utskick.

Enligt reglementet ska alla exponat vara
monterade torsdagen den 30 augusti
klockan 13:00. Du som kommer med ditt
exponat själv anmäler dig till kommissarien. Följ anvisningarna du får i entrén. Du
ska kunna legitimera dig.

Bankett med Palmarès
Lördagen den 1 september klockan 19:00
är det Bankett med Palmarès på Malmö
Arena Hotel som ligger tvärs över gatan vid
utställningen! Se separat inbjudan!

Vill du ändra de uppgifter du redan lämnat
beträffande hanteringen av ditt exponat,
så anmäler du detta till kommissarien Leif
Jönsson.
Möte med juryn
En viktig del för dig för utvecklingen av ditt
exponat är mötet med juryn. Du ges möjlighet att träffa din juryman söndagen den
2 september. Dessa möten kommer att äga
rum mellan klockan 10:00 -12:00.

Katalogen och nästa utskick
När du nu erhåller Bulletin 2 så är katalogen under tryckning. I slutet av juli månad
kommer vi att skicka ut den till dig tillsammans med ytterligare informationer. Då får
du också beviset på att ditt exponat är försäkrat i enlighet med ditt önskemål.

Du anmäler dig genom att betala 650 kr
med angivande av namn, antingen separat
eller genom att lägga till beloppet när du
betalar din faktura.
Betalning av avgifter
Med detta utskick får du fakturan på dina
utställar- och ramavgifter samt eventuell
försäkringsavgift. Betalning per 20 dagar
netto.

Ytterligare information om detta får du i
nästa utskick.
SIDA 6
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Boende
Vi har förhandlat fram bra priser på i första hand Malmö Arena Hotel, vilket också
är det officiella Malmex 2018 hotellet. Priser och bokningskoder för detta samt för
Quality Hotel View, som ligger 300 m från
utställningen, hittar du på vår hemsida
www.malmex2018.se.
Även andra hotellmöjligheter finns naturligtvis i Malmö, men det är dessa två vi har
avtal med.
Har du frågor?
Kontakta någon av oss nedan:

Malmö Arena Hotel
Vårt huvudalternativ är Malmö Arena
Hotel som ligger tvärs över gatan från
Malmömässan där utställningen genomförs. Hotellet är nybyggt och har en skybar där man har en unik utsikt över Hyllie,
Malmö och Öresundsbron.
Boka snarast innan hotellet blir fullt:
Enkelrum 895:-, Dubbelrum 1045:Bokningskod: 18083001
Boka via e-post:
reservation@malmoarenahotel.com

Lars Nordberg, 0725-446598
ordförande, info@malmex2018.se

Ange ditt kreditkortsnummer i bokningen.

Leif Jönsson, 0730-597207
Kommissarie, kommissarie@malmex2018.se

Quality Hotel View
Quality Hotel View Hyllie/Malmö ligger ca
300 meter från Malmömässan. Här har vi
bokat extra rum till lördagen 1 september.

Ulf Wahlgren, 0706-932859
Ekonomi, ekonomi@malmex2018.se

Pris enkelrum 850:-, Dubbelrum 950:Uppge kod Malmex eller 2110GR008572
Boka via e-post: q.view@choice.se
Ange ditt kreditkortsnummer i bokningen.
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SKISS ÖVER UTSTÄLLNINGSHALLEN
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ANMÄLDA
HANDLARE

PALMARÈS
LÖRDAGEN 1 SEPTEMBER
Skall bytas ut

Lördagen den 1 september är ni välkomna
till bankett i Malmö Arena Hotels nya festvåning.
Under festliga former meddelas juryns resultat och medaljerna delas ut.
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Aros Frimärken
Aspbäcks Vykort och Brev HB
Bjarne Heck
Brev & Kort Rolf Lek AB
Brevspecialsten Göran Fredrikson
Christies Stamps
Collectia AB
East Europé Philatelics
Frank Banke Philatelists
Frimærkebutikken
Frimärks-Netto/SAFE Album AB
Göta Frimärken AB
HF Frimärken
JF-Stamps
Mystamps.se
Nova Frimärken AB
Philasearch
Philea, AB
Posta Färöarna, Finland Åland
Postiljonen AB
PostNord
Samlartorget Sverige AB
Spink
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19:00 Fördrink, 1 glas Anna de Codorníu
Organic Brut, Cava eller alkoholfritt
Meny
Hemrökt lax med ärtpesto, ärtor, gul- &
polkabeta
***
Helstekt kalventrecôte med sparrissallad,
confiterad lök & rökt kräm på jordärtskocka
Serveras med saltbakad potatis & dragonsås
***
Hallonmousse med marinerade bär, mynta
och maräng
***
Kaffe
***
Cash bar
Lättöl eller vatten ingår. Dryckesbiljetter för
öl, vin och avec beställes i receptionen eller i baren. Inga kontanter!
Beställning och betalning
Genom att sätta in 650:- på BG 501-9419
senast den 30 maj 2018.
BIC: HANDSESS
IBAN: SE10 6000 0000 0006 3287 6182
Vänligen ange namn och adress.
Välkommen!
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Det internationella
frimärksauktionshuset i Skandinavien!

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal kring
dina frimärken och en eventuell auktionsinlämning.
Malmö 040-25 88 50
Stockholm 08-32 70 70
Köpenhamn +45 33 91 52 00
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Postiljonen AB • Box 537 • 201 25 Malmö
Tel. 040-25 88 50 • stampauctions@postiljonen.se • www.postiljonen.com
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