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Steinarbeid i BOG
Av bladpakkebestyrar Asbjørn Johansen
Når du nå sitter med nyeste nr. av STEIN
i hånden, lurer du sikkert på hvilket arbeid
som ligger bak utsendelsen av Magasinet
STEIN.
Vi i Bergen og Omegn Geologiforening
(BOG) kan fortelle deg dette. Det er vi som
står bak utsendelsen.
I BOG har vi hele medlemslisten til alle
foreninger i landet. Denne blir vedlikeholdt
med ujevne mellomrom via e-post fra den
enkelte forening.
Redaksjonen av STEIN avtaler utsendelsesdato for hvert nr. av STEIN med

Postverket i begynnelsen av året. Disse
datoer må overholdes, da portoene ellers
vil stige til uante høyder. I god tid før
utsendelsen skrives etikettene ut. En etikett
for hver medlem som skal ha bladet.
Disse blir så satt på konvoluttene samtidig
som disse blir sortert. Det er her postverket
sine regler kommer inn. Konvoluttene må
nemlig sorteres i bunter sortert etter de to
første siffer i postnummer. I tillegg må hver
bunt ha et eget topp-ark som viser hvilken
distrikt den enkelte bunt skal sendes til,
alt etter postens oppsett. Disse arkene skal
også ha en bestemt skrifttype, størrelse på
skriften og plassering av teksten.
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Uten å gå i detaljer kan vi fortelle at vi bruker
diverse dataprogrammer til å beregne og
skrive ut riktige mengde topp-ark.
BOG får melding om når bladene sendes fra
trykkeriet, slik at vi kan kalle inn nødvendig
mannskap til pakking av bladene.
Så kommer dagen for pakking av bladene.
Konvoluttene er allerede sortert i bunter
og hver enkelt bunt blir så ilagt blader og
konvolutten limt igjen. Deretter blir bladene
i bunten, buntet sammen med sterk hyssing
(også et krav fra Postverket), samtidig som
bunten er forsynes med riktig topp-ark.
Buntene blir så lagt i samme esker som
vi mottok bladene i og når alle bladene
er pakket, blir disse levert på postkontoret.
Grunnen til at vi har avtalt en bestemt dato
for innlevering er at Postverket skal få

Anneri, Anne-Britt og Asbjørn.

tid til å kalle inn ekstramannskap til å ta i
mot bladene. Dersom du ikke har gitt opp
lesingen forlengst kan vi i BOG enkelt si
at det ligger mye og hard steinarbeid bak
utsendelsen av STEIN.

VI HAR ALT DU TRENGER PÅ ETT STED
TIL ARBEID MED STEIN SØLV, KNIV OG MYE ANNET HYGGELIG HOBBYARBEID
* UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLIPT SMYKKSTEIN
Du bør besøke vår nettbutikk
* VERKTØY OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN
www.grenstho.no
* DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN OG METALLER
som
oppdateres kontinuerlig
* UTSTYR FOR Å LAGE SMYKKER I SØLV OG STEIN
* EKTE OG UEKTE INNFATNINGER
* KNIVMAKERUTSTYR
* VERKTØY FOR ALL SLAGS HOBBYARBEID
* LÆR AV MANGE KVALITETER
* SØLV OG SØLVSMEDUTSTYR
* SØLV I TRÅD, RØR OG PLATE
* RIMELIG OG GODT NYSØLV
* HALVFABRIKAT SMYKKER OG INNFATNINGER
Genie slipe- og polérmaskin leveres med seks
Vi er kjent for god service, rask
stk 6” diamanthjul og rondell med polérfilt og
levering og hyggelige priser
tinnoksyd. Den har vannanlegg med sirkulasjon.
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Tlf 35 55 04 72 / 35 55 86 54 Fax 35 55 98 43
E-mail: grenstho@online.no
Internett: www.grenstho.no

Alle i konsentrert arbeid med bladpakking, fra venstre: Anneri, Anne-Britt, Hans-Christian og Berit.

