
Förord 
 
Välkommen till Jönköpings Filatelist-Förenings stora höstauktion den 29 oktober 2022 med 

cirka 2.600 objekt. Denna gång har vi mängder med samlingar och fyndlådor, singelobjekt, 

ortstämplar från hela Sverige, vykort och en mycket stor avdelning med nominalvara. 

Vi hoppas att Du ska hitta något i vår auktionskatalog. 
 

Auktionen äger rum lördagen den 29 oktober i föreningens klubblokal på Duvgatan 22, 

Österängen, Jönköping. Ingång från hyreshusets gavel (se kartan nedan). 

Avfart från motorvägen ÖSTERÄNGEN. 
 

Visning av objekten sker vid två tillfällen i vår klubblokal. Tisd den 25 okt kl 15.00 – 21.00 och 
under auktionsdagen kl 09.00 – 13.45. Auktionen börjar sedan kl 14.00. 
Kaffe och fralla serveras i auktionslokalen. 
 

Vi hoppas att nu kunna slippa olika pandemi-restriktioner, men ev. förändringar p g a pandemin 
kan Du se på vår hemsida www.junefil.se. 
 

Alla objekt är avbildade på SFF:s samlarsajt Samlamera. Där kan du söka på objektnr, 

samlingsområde eller fritext-sökning. Logga in på samlamera.se och klicka på menyraden 

”Auktioner” och sedan på JFF:s Höstauktion till vänster. Förkortningar har skett enligt gängse 

förfaringssätt. Du kan även bjuda på alla objekten via Samlamera, där du också ser näst 

högsta bud. Budgivning på sajten Samlamera kan ske fram till klockan 17.00 fred 28 oktober. 

Därefter stänger budgivningen på nätet. Det går också att skicka bud i god tid via post om du 

ej har dator.  
 

Fotokopior via brev skickas mot portokostnad samt 1 kr per kopia. Fotokopior erhålles genom 

att skicka E-post till föreningen info@junefil.se. 
 

Skriftliga bud skall vara oss tillhanda senast fredag den 28 oktober. 

Skriftliga bud per post skall sändas i god tid till Erik Jarl, Stenhuggarg 18, 553 23 Jönköping 

eller E-post: info@junefil.se, men om Du har mail är det bättre att lägga in bud via Samlamera. 
 

Vid frågor om auktionen går det bra att skicka ett e-postmeddelande till info@junefil.se. 
 

Restförsäljning av osålda objekt sker till utropspris + provision 18%  fram till den 30 nov 2022. 

Se vår hemsida: www.junefil.se eller www.samlamera.se. 

Utskick av objekt från restförsäljningen görs i omgångar under november. 
 

Jönköpings Filatelist-Förening har Bankgiro 474-5337. 

 


