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NJUT AV JULENS GODIS MED GOTT SAMVETE MED ÅRETS
JULMÄRKEN FRÅN ÅLAND – ALLMÄNHETEN VÄLKOMMEN ATT
FÖRESLÅ MOTTAGARE AV ÖVERSKOTT
Årets julmärken från Åland Post utkommer 23 oktober och i vanlig ordning skänks
överskottet från försäljningen till välgörenhet. I år har allmänheten möjlighet att vara delaktiga
i valet av mottagare genom att nominera en förening eller organisation på Åland som behöver
ett ekonomiskt bidrag till sin verksamhet. Illustratören Alexander Lindén har formgett arket
med julgodis som kompletterar årets julfrimärken.

Sedan 1993 har försäljningen av julmärken hjälpt åländska föreningar och organisationer att genomföra
många viktiga och nyttiga projekt. I år har allmänheten för första gången möjlighet att vara med och
påverka vem som får ta del av Åland Posts julmärkesmedel 2020. Det gör man genom att skicka in sitt
förslag till Åland Post Frimärken senast 31 januari 2021. En kort motivering till valet är önskvärd men inte
nödvändig. Julmärkesbidraget är tänkt för föreningar och organisationer på Åland som behöver
ekonomiskt stöd för verksamhet eller projekt som är till nytta för det åländska samhället. Ju fler sålda
julmärken desto större blir bidraget som delas ut av Åland Post under våren 2021.

De självhäftande julmärkena är dekorations- och brevtillslutningsmärken till julkort och paket och säljs i ark
om 20 märken. Julmärkesarket pryds av godis och bakverk i form av polkagrisar, karameller, gröna kulor
och julstjärnor som är förknippade med den åländska julen.

Utgivningsdatum

23.10.2020

Konstnär

Alexander Lindén

Upplaga

3000 á 20 självhäftande märken

Pris

5,00 €

Märkesstorlek

30,6 x 25,5 mm

Arkstorlek

210 x 145 mm

Papper

Jac-Chromo 90g

Tryckmetod

4-färgsoffset

Tryckeri

Grano

Beställ julmärken på webshop.alandpost.com, per post till Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111
Mariehamn, Åland, Finland, eller per telefon: +358 (0)18 636 641.
Åland Post tar emot nomineringar av mottagare per post till Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111
Mariehamn eller per e-post till stamps@alandpost.com senast 31 januari 2021.
För mera information, kontakta: Heidemarie Eriksson, enhetschef Frimärken
e-post: heidemarie.eriksson@alandpost.com; tel.: +358 (018) 636 632

