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Årets årsmöte som vi hade den 22 mars var även i år förlagt till Karstorps Hotell & Konferens i 
Skövde.
Detta vackra konferensställe som har en gedigen och spännande historia är helt perfekt att få ha vårt årsmöte 
på. Med buss från Borås och området däromkring kom som vanligt ett gäng med glada televeteraner. Vi var 
totalt 102 televeteraner, detta är helt fantastiskt och till en stor glädje för oss i styrelsen.
Efter att alla hade fått kaffe och en smörgås inleddes själva årsmötet. 
Ordförande Kjell Engström uttryckte sin glädje över att så många även i år hade 
hörsammat inbjudan till detta möte. Han tände sedan ett ljus och under en tyst 
minut mindes vi våra kamrater som lämnat oss under förra året.

Till att leda årsmötet valdes Sören Larsson och till sekreterare valdes 
Marie-Louise Ström. Kjell Engström läste upp verksamhetsberättelsen som även 
visades på storbild. Eftersom vår kassör Ulla Åkerfeldt inte var närvarande 
redogjorde Kjell även för det goda ekonomiska läget och berättade att 
medlemsantalet för 2016 var 504 medlemmar, så medlemsrekryteringen har 
fortsatt att vara god, trots att man skulle kunna tro att vår förenings ska minska i 
antalet medlemmar, men så är inte fallet utan vi ökar istället. Björn Karlsson 
läste upp revisionsrapporten, och Nisse Lund som representerade valberedningen läste upp förslagen som 
sedan godkändes av mötet. När möteförhand-
lingarna var avklarade tackade Sten-Åke 
Karlsson styrelsen för ett gott arbete och 
önskade styrelsen lycka till även i fortsättningen.
Kjell avtackade Gunn-Britt Scherdin med en fin 
tulpanbukett och även en bukett till Sören 
Larsson som suttit ordförande för mötet. I 
pausen sålde vi lotter med rykande fart, det 
var kö till lottringarna, inte så konstigt eftersom 
vi hade ett enormt fint lotteribord som 
Ulla, Gunn-Britt och Cai hade ordnat.

Därefter fick vi besök av författaren Jan-Erik Ullström från Skövde. Han berättade 
om att hans första roman tog ett år att skriva och hans senaste bok tog endast 
62 dagar. Vi fick en berättelse om att finna vägen till mening med livet och att den 
blir vad du gör den till. Han berättade även om sin barndom som hade format honom väldigt mycket och att 
han av det har lärt sig att se mycket av det positiva i livet. Sedan fick vi högläsning på dialekt ur två av hans  
     böcker, Frid & Fröjd samt Skrot & Korn som är två humoristiska böcker. 
            
     Efter detta 
     serverades vi en 
     god lunch som 
     efter Karstorps 
     matfilosofi 
     hade tillagats från 
     grunden av 
     förstklassiga 
     råvaror som 
     kommer från 
     trakten.
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Efter lunchen kom Trubaduren Lars-Eric Frendberg från 
Trollhättan och han hade med sig en överraskning till oss, 
nämligen David Carbe känd från bl a Bingolotto, han har 
även spelat mycket med Robert Wells och Lennie Norman. 
Han spelar allt från klassiskt till boogie woogie och hans 
pianospel var helt otroligt, detta är en blivande storstjärna.
Han kompande ihop med Lars-Eric på ett humoristiskt och 
roligt sätt.
Lars-Eric spelande som vanligt ur sin breda repertoar och 
berättade roliga historier så att det blev många skratt, han 
kan verkligen få upp en god stämning. Efteråt skickade han 
ett sms till oss och var helt lyrisk över att få spela för en 
så positiv publik och få ett så fint gehör. 

Därefter hade vi lotteridragning och alla som vunnit en vinst 
var verkligen nöjda.

Kjell avtackade de avgående kontaktombuden Jan-Olof Johansson och Jan-Åke Holm med en blomma och 
presenterade också vår nya styrelsemedlem Marie Lindström och Birgitta Torelund som är ny i valberedningen, 
Sören Larsson är också ett nytt kontaktombud för Skara-Lidköping
Jag tror att många skrattade gott efter detta årsmöte för stämningen var hög  och alla verkade glada. Det 
känns som vi även i år fick ihop ett trevligt årsmöte.      Marie-Louise
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Besök från Teleseniorernas Förbund
Gudrun Bager från Teleseniorernas Förbund gästade oss på vårt 
styrelse/kontaktombudsmöte som vi hade i Falköping den 3 april   
Hon berättade att anledningen till att Förbundet bildades var att 
Telia inte kunde ha kontakten med alla våra klubbar ute i landet, så 
huvuduppgiften är att stödja föreningarna och vara en förbindelselänk 
till Telia Company. Våra klubbar är beroende av att vi får pengar från 
Telia. Hon berättade att Telia betalar ut ca 700 000 kr/år till Förbundet.  
Deras uppgift är också att stödja föreningarna, främst genom 
infospridning och koordinering, årsmötet och hemsidan är främsta 
verktyget. Vi är idag totalt 4 200 medlemmar men målet är att öka till 
4 500 medlemmar under år 2017. Mer finns att läsa på förbundets 
hemsida: http://www.teleseniorerna.se/
             Marie-Louise

Teleseniorernas Förbund:s årsmöte 2017
Årsmötet hölls den 21-22 mars på böljan den blå som vanligt. 
Avgående ordförande Yvonne Molin avtackades efter 10 år i styrelsen och Gunilla Gunnarsson välkomnades 
som hennes efterträdare. Liksom de nykomna ledamöterna Gullan Sandström från Göteborg och Roland  
Forsberg från Umeå.

Ett nytt inslag var grupparbeten kring frågor som berör TF och dess föreningar. Ett annat var lika spontant 
som frejdigt framförda roliga historier från olika landsändar. Som vanligt ingick god mat och dryck samt 
trevligt umgänge gamla telianer emellan. Årsmötet gick helt friktionsfritt under Hans Ekelunds ledning.
Telias representant kunde inte delta, men hade försett Hans med en del grundfakta om Telia i dag som han 
förmedlade.

Ytterligare information och möteshandlingar finns som vanligt på hemsidan: http://www.teleseniorerna.se.

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2017.

Medlemmar som lämnat oss
Ulla Andersson, Borås
Monica Carlsson, Borås
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se, 033-26 10 10, 070-639 69 29.

Nya medlemmar
Christel Almqvist, Falköping
Monica Johansson, Falköping
Kjell Harrysson, Falköping
Carina Lind, Falköping
Håkan Fröjd, Skövde
Marianne Gävert, Borås
Lars Lindquist, Borås
Jörgen Larsson, Borås (Kinna)
Bertil Åkesson Borås
Göran Bergh Borås
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Månadsträffar
Borås

Den 16 maj gör vi en resa med buss till Varberg. I Varberg får vi en fika på Kulknappen innan det blir en 
guidad visning av Varbergs fästning. Efter visningen åker vi ut till 5:e vik på Getterön och restaurangen 
Parasollen för lunch. Efter lunchen blir det en guidad rundtur i Varberg. Peter Börjesson kommer att berätta 
om gamla, nuvarande och kommande Varberg.
Avresa från Resecentrum 08.30. Kostnad 350 kr. 
OBS! Anmälan senast 30 april till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
Ange vid anmälan om ni vill ha kött eller fisk till lunchen.        
            Välkomna!

Resa till Varberg

Skövde

Kommande träff som vanligt måndagen den 5 juni på Käpplunda gärde kl 10.00.      
            Välkomna!

Mariestad-Töreboda
Försommarträff vid Café Jonsboda med fisketävling. 
Vi träffas onsdagen den 14 juni kl 11.00 vid Jonsboda Café som ligger 
vackert vid Göta kanal ca 7 km söder om Töreboda.
Här finns ett mysigt Café med en uteservering som ligger alldeles intill 
kanalen, vi tror på vackert väder men blir det regn så finns det ett tält där vi kommer att bli serverade mat. Vi 
träffas kl 11.00 då börjar vår fisketävling, vi lovar ett fint pris till den som får mest fisk.
Vi kommer att bli serverade lax med färskpotatis, dillmajonäs, grönsallad och hembakat bröd, inkl. 
Törebodavatten, kaffe och mjuk kaka. Pris 75 kr för medlemmar och 150 kr för icke medlemmar. Övrig dryck 
såsom lättöl, Loka, starköl och vin tillkommer.
Anmälan görs till Göran Johansson 0506-10144 el. 070-567579 eller via mail till marielouise.strom@gmail.se 
senast fredagen den 9 juni.
För er som inte har egen bil så ordnar vi skjuts!      Välkomna!

SINGIN’ IN THE RAIN
Gästspel från Jan Hjalmarsson och gänget! 
Jan Hjalmarsson med ensemble gästar Borås Stadsteater med 
Singin’ in the rain. 
Premiär 30 sep 2017, Stora scenen. Den har kallats ”Världens bästa 
musikalfilm”. Den är ikonisk. Den kommer till Borås. Musikalen tar sitt avstamp ur filmen ”Singin´ in the rain” 
från 1952 i regi av Stanley Donen och Gene Kelly.
Normalpris 420 kr. Rabatterat pris för televeteraner med anhöriga 375 kr.
40 biljetter bokade till premiären lördag 30 september kl. 15.00.
Anmälan senast 31 maj till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande.

             Alla inom teleområdet är Välkomna!

Musikal

Alla Televeteraner med anhöriga är välkomna till Dalenmuséet i Stenstorp torsdag den
11 maj 2017. 
Där blir det filmvisning och guidad rundvandring. Televeteranerna bjuder på fika. 
Bindande anmälan till Håkan Ludvigsson 0500-43 41 50 senast 8 maj.
Pris medlem 50 kr, icke medlem 70 kr. Samåkning från Radio Skaraborg kl 09.30. 
            

Vårträff
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Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad.
Plats: Oasen i Ulricehamn.
Nästa träffar 25 april och 30 maj.           
            Välkomna! 

Ulricehamn

Falköping-Tidaholm

Fredagen den 5 maj träffas vi vid telestationen i Falköping där vi kommer att bli guidade i de nuvarande 
lokalerna för att se vilka företag och aktiviteter som pågår i telehuset numera.
 
Därefter kommer vi att ta en promenad – ev med en tipspromenad - till Pingstkyrkan i Falköping där det blir 
fika. Därefter kommer mästerfotograf Bertil Sterner att visa fina bilder från Namibia där han jobbat för Swedtel.

        Mer detaljerad info till televeteranerna i Falköping- 
        Tidaholm kommer framöver via mail.
 
        Välkomna!, säger vi som ”höller ihopet” i   
        Falköping-Tidaholm /Lars Ekberg   
 

Vårträff i kulturstaden Falköping

Någon dag i maj månad träffas vi i Broddetorp på Naturrum Hornborgasjön.
Datum och tid meddelas senare via mail eller telefon.     
           
        Välkomna!

Skara-Lidköping
Vårträff

Vi träffas nästa gång onsdagen 19 april kl 10.00 på Park Bio i Vara.

Den traditionella våravslutningen vid Lennart Jonssons stuga sker i år den 17 maj kl 13.30. 
Med hopp om god uppslutning!           
            Välkomna!

Vara-Herrljunga

Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träff 2 maj. Ingen träff juni och juli.
Plats: Det Goda Hos Lisa. Tid: 10.00. 
Frågor: Lennart Skoog, 070-611 39 06           
              Välkomna!

Svenljunga



Aktivitetsberättelser
Teaterbesök
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Boråsarna har under mars månad besökt Borås Stadsteater och sett föreställningarna ”Ingen är perfekt” och 
”Raseri”. ”Ingen är perfekt” var en rolig och slagfärdig komedi och ”Raseri” en aktuell satir om våld, terror och 
fascism.        

Klubbträff för Boråsarna
Den 5 april samlades 21 televeteraner i Borgstena. I väntan på att gå in i kyrkan kunde vi se Gerd Dahlgrens 
grav. Inne i Borgstena kyrka välkomnades vi av representanter från hembygdsföreningen. Först sjöng Anders 
Hägmark ”Vilken underbar värld”.
Därefter berättade Stig Ehrstedt om den vackra 1100-talskyrkan och om hur människor levde under den tiden 
och framåt i bygden.
Vi fick bl a veta att både Nossan och Viskan har sina källor endast 200 m från varandra i Borgstena men 
Nossan rinner norrut och Viskan söderut!
Sen tog vi oss till hembygsgården där vi fick fika med hembakat bröd.
Hembygdföreningens medlemmar visade och berättade med stort engagemang hur man bakar bröd på 
gammaldags vis i stenungen.
Vi fick också tillfälle att köpa med oss av det nybakade brödet.
Gunn-Britt tackade föreningen för en mycket givande stund och överlämnade en blomma till Stig.  
              Cai

Stig Ehrstedt 
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Styrelse Televeteranerna 2017

Ordförande  Kjell Engström  kjell0705671509@yahoo.se 0321-203 22  070-567 15 09
Vice ordf, ansv
för medlemsregister Marie Lindström marie@frista.se   033-26 10 10  070-639 69 29
Sekreterare  Marie-Louise Ström marielouise.strom@comhem.se 0501-701 10  070-576 21 74
Vice sekr  Birgitta Bladh  birgitta.bdh@telia.com  0500-43 01 23  070-592 80 09
Kassör   Ulla Åkerfeldt  ullaberit@hotmail.com  033-10 36 36 070-550 36 36
Ledamot  Agneta Mellgren agnetamellgren@telia.com 0501-354 40 070-352 85 75
Ledamot, ansv utg 
Telningen, webbansv Cai Mellstedt  c.mellstedt@hotmail.com 033-29 44 94 070-636 02 06
Adjungeras vid behov Gunn-Britt Scherdin gunn-britt.scherdin@telia.com 033-10 67 77  070-651 76 99 

Revisor   Stefan Apelgren  stefan.apelgren@telia.com  0511-135 45 070-280 16 61
Revisor   Björn Karlsson  bjorn.karlsson@telia.com 0511-620 13 070-548 36 29
Revisorsuppleant Kurt Joelsson  kurt.joelsson@gmail.com  033-27 12 12
Revisorsuppleant Gull-Britt Ekblad gullbrittekblad@yahoo.se 033-41 11 43 

Valberedning
Sammankallande Uno Nyberg  uno.nyberg@live.se  0321-100 25
    Nils Lundh        070-365 52 88
   Birgitta Torelund gittan.torelund@telia.com 0500-41 05 29 070-376 18 75

Kontaktombud 2017

Borås   Gull-Britt Ekblad gullbrittekblad@yahoo.se   033-41 11 43 
   Carina Svensson Caranna.cs@gmail.com     073-337 01 57
Kinna   Lars-Erik Fägersten fransoskar63@telia.com  0320-331 30 
Falköping  Lars Ekberg  lars.e.ekberg@telia.com  0515-100 42  
Mariestad-Töreboda Göran Johansson      0506-101 44 070-56 75 79
Skara-Lidköping Sören Larsson  solars413@gmail.com     070-651 18 12
Hjo-Tibro-Karlsborg Björn Olsson  bjorn.i.olsson@telia.com  0504-141 88 
Skövde   Håkan Ludvigsson hakanl1@live.se   0500-43 41 50 
Svenljunga  Lennart Skoog        0325-104 24    
Ulricehamn  Anne-Marie Olander anne-marie.olander@telia.com  0321-703 90 
Vara-Herrljunga  Sven Frostberger frostberger@hotmail.com  0512-410 10 
Varberg   Ingemar Sjöström ingemar.sjostrom@hotmail.com  0340-67 60 80 

      Tele-Seniorerna i Helsingborg
      inbjuder till
      Tele-Seniorernas Sydsvenska Mästerskap i Boule

      Tid: Onsdag 6 september 2017. Samling kl 09.30
      Spelplats: Gröningen Drottninggatan Helsingborg
      Klass: Trippel, Monrad 4 matcher
      Startavgift: 70:- / spelare
      Servering erbjuder: Kaffe, fralla, karré, korv och hamburgare med  
      tillbehör
      Anmälan senast 28 augusti till: jamn@telia.com

Välkomna till en trevlig Boule tävling!
Kontakta Åke om Du vill vara med.  Tele-Seniorerna i Helsingborg.  Åke Nilsson
            Frida Gata 8
            256 54 Ramlösa
            070-3279204
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Vinterutbildning i Vallbo
Det är söndagmorgon. Klockan är 0700 när jag vaknar på nattåget från Göteborg mot Storlien. Tåget är snart framme vid Östersund 
och jag är på väg till driftvärnets vinterutbildning i Vallbo.
Sovandet har varit lite si och så med men snart skall SJ servera frukost sam jag beställt. Den kommer strax innan tåget stannar vid 
vår avstigningsstation Undersåker. Inget vidare for 45 kronor.
Vid stationen möter en buss för vidare transport och här ser jag fler driftvärnskillar som skall pa samma kurs. En del har jag träffat 
förut på kurser eller tävlingar. Vi blir ca 20 man, som med väskor, ryggsäckar och skidor tar plats i  bussen till Vallbo, dit vi kommer vid 
tiotiden.

Vid Vallbo möts vi av bl a Göran och Bengt från kursledningen som hälsar oss välkomna. Vi får rumstilldelning och information om 
vad sam gäller för dagen. Start omedelbart med omklädning till uniform m/59, hämtning av vapen, skidor och annan utrust ning och 
därefter lunch. Eftermiddagen ägnades åt skidvallning, iordningställande av pulkor, skidteknik och en rundtur på ski dorna. Efter 
middagen följde kvällstjänst sam behandlade sjuk vård och köldskador.

Måndag morgan startar som alla följande dagar med samling kl 0700 för skidvallning, ordnande av utrustning, frukost och sedan 
start av dagens övningar. Idag övar vi åtgärder vid beskjutning, olika teknik för stöd för vapen vid eldgivning samt ålning i skydd 
med skidor och vapen. Vi förflyttas till en tänkt station och där skall vi upprätta en bevakningsplan som nästa dag skall tillämpas. På 
eftermiddagen övas tolkning efter snöskoter upp mot fjälltoppen Middagsvalen. Den sista biten mot toppen får vi gå utan skidor p g a 
snöbrist och ca 15-20 sek/m blåst. En strå lande utsikt och en orientering av vad vi ser bjuder Göran Hilton på.

Följande dag övas den uppgjorda bevakningsplanen. Vi får gräva olika typer av värn, larmminera och bevaka vår station. Lunchen 
(medhavda smörgasar) får vi äta ute i en snödriva och vår enhälligt utvalda kock tillagar en värmande soppa på jägarköket. En stunds 
rast och vi åker vidare några km till en skjutstation där inskjutning av våra vapen sker. En sjukvårdsstation för om händertagande av 
skadade och en station om orientering (karta och kompass) hinns också med.

Onsdag är den stora tävlingsdagen. Vi åker skidor ca 2 timmar till tävlingsterrängen. Där startar vi med en fältskjutning mot olika mål 
och i varierande ställningar. En annorlunda men trevlig variant på fältskjutning. Vi fortsätter tävlingen med en sjukvårdsstation och ett 
moment med karta och kompass mot ett antal figurer. Dagen avslutas med en stridsskjutningsstation och därefter patrullvis skidåkning 
hem till ett värmande bastubad.
Brukligt på vinterutbildning är att man går en längre fjällmarsch. Det går vi även på denna kurs. Den startas med tolkning efter 
snöskoter mot Vålådalen. Vi skall upp på toppen av Ottfjället och efter en kortare rast i Vålådalen börjar vi klättringen uppåt.
När vi kommer upp får varje grupp iordningställa olika typer av vindskydd. En kille från skidfrämjandet visar vindsäckens förträfflighet 
om man plötsligt råkar ut för hårt väder. Vi får även idag tillaga vår lunch på jägarköket. Då märker man verkligen vilken nytta ett väl 
iordningställt vindskydd är vid en paus på fjället. Efter lunchen sker en visning av de olika vindskydden, dess för- och nackdelar. Nu 
skall vi åka hem och dessa långa utförslöpor frestar på den ovane skidåkaren med många kullerbyttor som följd. En festkommitté har 
till kvällen ordnat en kamratafton med mat, allsång, prisutdelning efter veckans tävlingar och en stunds trevlig samvaro.

Veckan avslutas med skidskytte, 6 km skidåkning och skjutning på 2 skjutstationer. Nu får man kontroll på vad man lärt om skid-  
vallning och om inskjutningen av vapnet stämmer. Resultatet blir annars därefter. Endast vapenvård, skidvård och inlämning av ut -
rustning återstår på programmet. Vid kursvärderingen framför alla eleverna ett stort tack till samtliga i kursledningen för en trevlig och 
lärorik vinterutbildning. Ett stort tack även till ägarna av Vallbogården för mycket god mat och ett trevligt bemötande. 
           
           Driftvärnshälsningar
           Jonas Gabrielson, Borås Tlo

Från publikationen Teleförsvar och Säkerhet, nr 2/1989 har denna artikel hämtats.

Televerket bedrev även vinterutbildning i Transtrand där dessa bilder är tagna.

Enar Larsson

Tore Andersson
Ingemar Sjöström
Enar Larsson
Dan Samuelsson
Stig Johansson

Lite smått o gott
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Ur Borås Tidning för 50 år sedan

De sex telefonisterna är Eva (Kristensson) 
Blomberg, Inger Larsson, Edith Jonsson, Linnea 
Josefsson, Gerd Pettersson o Ulla (Wallin) 
Bjursten

Vi har kollat lite på att göra en båtresa på västkusten i augusti. 
Preliminära datum onsdag 2 eller 9 augusti.
Båten utgår från Edshultshall på Orust. 
Resan varar mellan 9.00-16.00. 
På båten serveras frukost, lunch, fika. 
Kostnad: Ca 700 kr/person.
 
Tycker ni detta kan vara intressant? För att vi ska kunna gå vidare med 
planeringen måste vi veta hur stort intresset är. Lämna intresseanmälan 
till Gunn-Britt Scherdin, senast 30 april.
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99.
För att kunna äta sittande på båten är ca 40 personer lämpligt antal.

FAKTA | Detta är Westkust
• En tremastad skonare, byggd för fraktfart 1932 i Sjötorp vid Vänern.
• Ägs sedan 1986 av Orusts  skolfartygsstiftelse. Stiftelsen är inte vinstdrivande, allt arbete utförs ideellt och      
  alla intäkter går oavkortat till fartygets verksamhet och bevarande.
• Fartyget har sin hemmahamn i Edshultshall på sydvästra Orust.
• Drivs i nära samarbete med Orusts skolfartygsförening Förlig Vind. Föreningen är ideell samt politiskt och  
   religiöst obunden.

Båtresa på västkusten
Intressekoll

Jag kan inte säga att jag är 50+ längre. 100- är närmare 
sanningen.

Med åren betyder de små glädjeämnena mer och mer. Det är 
underbart med en mage som sköter sig.

Det sägs att vi är släkt med aporna, men jag tror det är med 
hamstrarna.

Det bästa med gamla vänner är att de också är gamla.

Fördelen med att höra illa är att man slipper höra mycket 
dumheter. Nackdelen är att det är dumheterna man vill höra.

Jordens dragningskraft har ingen bra inverkan på bröst och 
mungipor.

Jag tyckte han var en bra lyssnare tills jag upptäckte att han sov.

En del män tycker att vi ältar saker. Vi ältar inte. Vi repeterar.

Jag hör lite illa men jag ser inte så bra heller, så det jämnar ut 
sig.

Karlar ska då alltid överdriva. När han skulle sköta disken efter 
pensioneringen fick han naturligtvis diskbråck.

Från Gunilla Dahlgrens bok Lilla Fruntimret 50+



Bilder från förr
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1981 deltog ett lag från Borås 
i en Rikshemvärnstävling.
Laget kom på en hedrande 
6:e-plats bland 30 deltagande 
lag. Tävlingen bestod av 6 
grenar och i grenen snabbeld 
lyckades de bäst med en 
förstaplacering.

Laget bestod av: 
Lennart Borén, Enar Larsson, 
Göran Pantzar, Kjell Karlsson, 
Jörgen Larsson, Jonas 
Gabrielsson, Lars Ek och Per-
Ove Rosengren.

Från något telemästerskap där 
Mary Vogel (Harrysson) och Martin 
Andersson deltog. Gösta Lundin var 
nog tävlingsledare.

Foto från arbetscentralen i Ulricehamn 
när den var relativt ny. Här är det bara 
en del av styrkan som är med. Saknas 
gör vår dåvarande arbetsledare, 
Bror Myhrman. Hans Bertilsson och 
Torsten Sandquist sitter nog inne på 
kontoret. Däremot kommer jag ihåg 
att Arne Carlsson (kabelfel) tyckte det 
var fjantigt så han vägrade vara med. 
Sivert Ahlstrand jobbade mest ihop 
med Arne så han vågade nog heller 
inte vara med. Även Åke Hast saknas 
men det var nog han som tog kortet.                                                                     
                    Tommy Hall
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Bilder från idag
Som omväxling till gamla bilder tar vi med några från idag som kan vara intressanta. Kennet Isaksson som nu 
jobbar på Ericsson har tagit dessa bilder.

Bortglömd telefonkiosk i Vågerse Åsunden

Stäpelsbo Dalstorp C 500 på Göteborgsvägen i Borås

Ambjörnarp
Rydal
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  Kjell minns.....
.....vad som hände i vårt gamla teleområde 1992.

• Esko Olsson tillträder som regionchef för det nybildade Region Väst, som är en av sju regioner i den nya    
 organisationen. 5 300 anställda finns i vår region.
• VÄSTSIDAN blir vår nya personaltidning, som sorterar under informationschefen Elisabeth Ohlén.
• Gudhems förmedlingsstation stängs och ersätts av AXE-stationer i Falköping och Skövde. Den startade 1959.
• Telepensionärernas Kamratförening, som vår förening hette från början, har årsmöte i Medborgarhuset i    
 Falköping. Telekören och journalisten Ingvar Kjörck underhåller.
• Telebutikerna i Skara, Ulricehamn, Vara och Kinna läggs ner, liksom minibutikerna i Tibro, Tidaholm, Hjo,    
 Svenljunga och Herrljunga. I Mariestad blir butiken kvar som servicebutik med begränsad öppethållning och   
 Agneta Mellgren som föreståndare.
• Telia Direkt koncentreras till Borås och servar hela landet.
• 14 ”ambassadörer” utbildas till säljare mot mindre företag under ledning av säljhandledare Marie-Louise Ström.
• Övergång från myntautomater till kortautomater sker i stor skala. Hela västkusten från Varberg till Strömstad   
 byter till den nya automaten och underhållskostnaderna minskar drastiskt.
• Televerket bygger datanät på Kärnsjukhuset i Skövde. Tog hem ordern i konkurrens med fyra andra företag.
• Fjärrmätning prövas i Borås. Tyskar kommer på studiebesök.
• Ulricehamn vann ”Utmaningen” i leveransprecision och felavhjälpning. Blev bäst med 98.9 % bland regionens 26   
 serviceområden.
• Skara konverteras till AXE.
• Telepensionärernas Kamratförening håller höstmöte i Borås. Mats Marklund kåserar och visar bilder från    
 Söderhavet. Avdelning Privatkund informerar om PLUS-tjänster och telefonkort. Lennart Frejd pratar om den nya   
 organisationen.
• Vi säljer ny Meridian-växel till Falbygdsklinikerna.
• Region Väst är bäst på att sälja telefonkort. Liseberg, ”Göteborg och kompani”, Borås djurpark, Järnia i    
 Ulricehamn och Lions är exempel på företag som köpte egna telefonkort. Förutom lokala försäljningsställen i   
 form av kiosker, servicebutiker, bensinstationer och telebutiker lyckas vi engagera Göteborgs taxi, som säljer   
 telefonkort dygnet runt.
• 12 personer utbildas till en speciell marknadsgrupp med inriktning mot privatkunder. Gruppen uppgift är att    
 informera om bl a PLUS-tjänsterna. Gruppen startade i oktober och har till årsskiftet hunnit ringa 20 000 kunder.   
 ”Helt ffantastiskt” säger gruppens ledare Marie-Louise Ström.
• Inför Julen håller telebutikerna öppet för försäljning med rabatt till televerkets anställda. ”Vi sålde för 500 000 kr   
 på en timme i våra 13 butiker” konstaterar avdelningschefen Birgitta Bladh nöjt.
• I TV-programmet ”Nattcafè” debatteras telefonkortsautomater. Eter programmet delade Kjell Engström och hans   
 kompisar ut telefonkort och t-shirts. 

....och vad hände utanför gamla Borås Teleområde, jo bland mycket annat ....

• ”Lasermannen” härjade
• George Bush och Boris Jeltsin deklarerade att fiendskapen mellan USA och Ryssland upphör
• Mona Sahlin blir ny partisekreterare för Socialdemokraterna
• Pernilla Wiberg tar Sveriges enda guld vid OS i Albertville
• FN sänder 14 000 man som fredsbevarande styrka till Kroatien
• Janne Ottosson vinner sin tredje raka Vasaloppsseger
• En spårvagn skenar i Göteborg. 13 omkommer och 29 skadas
• Stig Malm i blåsväder med sitt uttalande om ”fittstim”
• Årets schlager-EM arrangeras i Malmö. Christer Björkman kommer näst sist med ”I morgon är en annan dag”
• Balkankriget pågår för fullt mellan Bosnien, Kroatien, Slovenien, Hertcegovina
• Första Polarpriset delas ut till Paul McCarney och Litauens president Landsbergis
• Tjeckoslovakien delas. Tjeckien och Slovakien
• Orknen ”Andrew” orsakar den största naturkatastrofen i USA:s historia. 275 000 människor förlorar sina hem
• J-O Waldner vinner OS-guld i Barcelona
• Riksbanken höjer räntan till 500%
• Bill Clinton vinner presidentvalet i USA
• 10-öringen försvinner. Den har funnits sen 1873.
• Falu koppargruva läggs ner efter 800 år

Bland avlidna svenskar märks
Ebbe Carlsson, Carl-Gustav Lindstedt, Eric Sandström, Jan Sparring, Gunnar Sträng, Sven Delblanc, Sven Selånger, Håkan Sterky, 
Mimmo Wåhlander

Bland avlidna utlänningar märks
Menachem Begin, Marlene Dietrich, Josè Ferrer, Gustav Husak, Väinö Linna, Anthony Perkins, Willy Brandt, Alexander Dubcek
 



De fyra telefonkorten är exempel på kort som vi 
sålde lokalt från Borås.


