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Ordföranden Kjell Engström kunde hälsa ett 80-tal f d televerkare välkomna till 
Norrbystugan i Borås.
Efter morgonkaffe med frallor hälsade ordföranden författaren och föreläsaren 
Lars Wikander välkommen. Lars började med att presentera sig. Det visade sig 
att han skrivit elva böcker, bl a ”Oskar på femman två” som på sin tid även gick som 
sommarföljetång i Radio Sju. Dagens kåseri handlade om en annan av Lars böcker: ”Skuggan av Zofia”. 
Historien började med ett enkel träkors på Falkenbergs kyrkogård. Det tog Lars fyra år av idogt arbete 
att kartlägga den okända flickans historia. Lars är en fascinerande berättare och trollband publiken under 
en timme, med den spännande och gripande historien om den polska flickan, som bl a överlevde fem år i 
koncentrationsläger. Vi fick oss också till livs en mängd intressanta fakta om andra världskriget. Lars frågade 
om vi visste hur många koncentrationsläger det fanns. Vi kunde väl en sex-sju stycken. Lars berättade då 
att det fanns över ett tusen stycken! Lägren innehöll 17 miljoner fångar. 11 miljoner dog, varav 6 miljoner var 
judar. Fångarna kom från 30 olika nationer. Lars berättade också att berömda vita rödakorsbussarna aldrig 
körde några flyktingar till Sverige, som man trott i alla tider. Bussarna körde flyktingar från lägren till danska 
gränsen för vidare befordran till Sverige med järnväg. Efter många hjärtliga applåder tackade Kjell Lars för 
den mycket intressanta berättelsen. Kjell talade om att Lars hade begärt reseersättning utöver arvodet. Men 
eftersom Lars bodde ganska nära kunde han nöja sig med 25 öre i skoslit. Lars fick då en 25-öring från 1945, 
som var Zofias dödsår.
Under efterföljande mingel med en mycket välsmakande lunch kunde vi botanisera bland 4 900 ID-kort och 
ett antal album med foton från tiden 1966 till 1991 då Borås teleområde omfattade hela Skaraborgs län och 
södra Älvsborg. Teleområdet hade som mest 1 400 anställda.
Efter lunchen blev det underhållning av Eva och Ingvar, som är kända estradörer i våra bygder. Vi fick höra 
sång och musik. Dragspel, ukulele och flöjt var instrument som paret trakterade. Många veteraner kände 
Ingvar sen tidigare, eftersom han under lång tid jobbade på Televerket och Telia. Dessutom påminde Kjell 
Ingvar om ett par framträdanden han gjort på våra lussefester i början på 90-talet. Bl a dansade han i 
bastkjol! Kjell nämnde då att detta finns bevarat på en videofilm. Då hördes en röst från publiken: ”Visa för 
fan inte den!” Det var Jonas Gabrielsson – han var tydligen också med på filmen! Paret underhöll också 
med många trevliga historier. Höjdpunkten på framträdandet var när Eva och Ingvar dansade och spelade 
”Kväsarevalsen” med varsitt dragspel fastsatt på varandras ryggar!
Mötet avslutades med dragning av fyra välfyllda lotteribord, som våra eminenta lotteriföreståndare Ulla, Cai 
och Gunn-Britt fixat.       
             Kjell

Lars Eva o Ingvar
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Årsmöte 2018

Den 5 december kl 16.30 serveras traditionellt julbord för Borås, Svenljunga, Kinna, Ulricehamn och Varberg.
Plats: Haléns personalmatsal, Risängsgatan, Borås.
Pris 170 kr. 250 kr för icke medlemmar.
Snaps och starköl kommer att säljas av Kjell E & Co.
Obs! Anmälan senast 24 november till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com, 033-10 67 77, 
eller 070-651 76 99. Anmälan är bindande.         
            Välkomna!

Julbord

Månadsträffar

Borås

Årmötet 2018 kommer att hållas på Jula Hotell & Konferens den 21 mars 2018.
Erling Lundberg kommer att rocka loss tillsammans med oss och minnesforskaren Jonas von Essen kommer 
att deltaga.
Närmare information om tider och program kommer senare.

Onsdag 1 november och onsdag den 8 november blir det vinprovning. 
Plats: Lindormsgatan 17, strax nedanför Sjöbo torg.
Tid: 16.00.
Kostnad: 250 kr/tillfälle. 
Somelier: Vår “egen” Lennart Håkansson. 
Vi skall vara ca 20 pers/tillfälle (max 24). Vi testar två vita och två röda viner/tillfälle. Vi äter något lättare efter 
och dricker då upp vinet som vi testat. 
Anmälan senast den 25 oktober till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
     
            Välkomna!

Vinprovning

Januariträff Storsjögården
Den 10 januari kl 14.00 träffas vi i Storsjögården, Viskafors.
Tipspromenad. Per-Ove Rosengren kommer att visa bilder från någon resa.
Soppa, kaffe och våfflor severas.
Pris 50 kr.
OBS! Anmälan senast 7 januari till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com, 033-10 67 77 eller 
070-651 76 99.         
            Välkomna!

Den 15 december och 2 januari 2018 kl 18.00.
En fantasifull och magisk föreställning efter Astrid Lindgrens älskade barnbok. Skorpan vet om att han ska dö. 
Alla vet det. Hans storebror Jonatan vet det också och berättar för Skorpan om en magisk plats, någonstans 
på andra sidan stjärnorna. Där är det fullt av äventyr och allting är mycket bättre än på Jorden.
Biljettpris: Vuxna 130 kr. Ungdom/studerande 13-24 år, 100 kr. Barn 80 kr, upp till 12 år. Rabatterat pris för 
televeteraner med anhöriga.
Anmälan senast den 15 oktober (15 dec) och 11 november (2 jan) till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
          
            Välkomna!

Bröderna Lejonhjärta
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Skövde
Kommande träffar måndagarna den 6 november, 5 februari 2018, 5 mars 2018 på Soldathemmet kl 10.00.  

Måndagen den 4 december klockan 11.30 serveras en jultallrik på Vägkrogen i Skultorp.
Pris för medlemmar 150 kr och icke medlemmar 200 kr.
Anmälan (bindande) till Håkan Ludvigsson, 0500-43 41 50 senast den 30 november.
De som har bil och avser att köra ombeds komma till Arenaparkeringen vid 
Sveriges Radio kl 11.15 så att samåkning kan ske. 
                  
         Välkomna!

Jultallrik

Vara-Herrljunga
Vi träffas onsdagen den 15 november, 17 januari 2018, 21 februari 2018 och 
21 mars 2018 kl 10.00 på Park Bio i Vara.

Julbuffé onsdagen den 6 december kl 12.00 på Park Bio.
För deltagande i Julbuffén måste anmälan göras senast 30 november 
till Sven Johansson, tfn 0512-132 79 el Lennart Jonsson tfn 0512-450 73  
eller 0322-62 80 91.                                 
        Välkomna!

Föreläsning
Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, med inriktning på marknadsföring vid 
Högskolan i Borås, kommer att berätta om “Konsumtionens betydelse och drivkrafter”.
Tid: 1 februari  kl 14.00.
Plats: Meddelas senare
Fika serveras. Pris 50 kr.
OBS! Anmälan senast 24 januari till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com, 033-10 67 77 eller 070-651 76 99.      
   
            Välkomna!

Falköping-Tidaholm
Jullunch

Nästa träff för oss Televeteraner i Falköping och Tidaholm blir en repris från 
förra året. Det blir jullunch på Mössebergs Kurort i Falköping måndagen den 
11 december Kl. 12.00.
 
Kostnad för jullunchen blir 100 kr för medlem, 175 kr för icke medlem. 
Dricka, julmust eller annan måltidsdryck ingår i priset.

Anmälan är bindande och den skall göras till Jan Aronsson, jan.aronsson99@gmail.com, tel. 070-636 94 02,                       
0515-102 03 eller till Nils Lund 0515-72 70 72.
OBS! Vi vill ha din anmälan senast måndagen den 4 december!

Hälsar Televeteranklubben i Falköping - Tidaholm /  Nils Lund, Jan Aronsson, Mats Karlsson, 
Martin Gustafsson, Göran Johansson och Lars Ekberg.                 
            Välkomna!         
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Mariestad-Töreboda
Höstträff

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad. Plats: Oasen i Ulricehamn.
Kommande träffar tisdagen 31 oktober, 28 november, 30 januari 2018, 27 februari 2018.                
            Välkomna!

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träff 7 november, 6 februari 2018 och 6 mars 2018.
Plats: Café Ewa Norén. Tid 10.00. 
Frågor: Lennart Skoog, 070-611 39 06.                  Välkomna!

Vi träffas fredagen den 10 november på Brygghuset ute vid Torsöbron kl.11.30.
Där kommer vi att få se Torsöfilmen av Bertil Svensson, som bl a handlar om 
Mariebergs handel, Svahns Båtbyggeri och fyrvaktaren på Fällholmarna.
Ute på Brommö möter vi ”Fredrika Karl” som bygger båtmodeller och Lisa i Knipan 
som skulpterar i trä. Vi får också se när ”Sme-Gustavs” sonson från Amerika kommer i helikopter för att hämta 
en gammal cykel m m.
Filmen kommer att visas av Joakim Johansson, visningstid 45 min.
Därefter äter vi en lunch. Gös med kantarellsås, inkl dricka och kaffe med kaka.
Pris: 169 kr.
Anmälan (bindande) till Göran Johansson, 070-567 57 95 eller mail till marielouise.strom@comhem.se 
senast den 1 november. 
                      Välkomna! 

Bowling och Jultallrik

Skara-Lidköping

Tisdagen den 12 december träffas vi i Lidköping för att spela bowling kl 15.00-16.00 
och därefter äta en jultallrilk kl 16.00.  
Närmare inbjudan kommer att mailas ut till medlemmarna.         
               Sören      
            Välkomna!

OBS! Intresseanmälan HLR-utbildning
Vi planerar att anordna HLR-utbildning (Hjärt- o Lungräddning) i Borås under våren.
För att kunna söka bidrag till utbildningen vill vi veta hur stort intresset kan vara. 
Det finns möjlighet att ordna två kurser med 15 deltagare/tillfälle.
Anmäl intresse till Cai Mellstedt, 070-636 02 06 eller c.mellstedt@hotmail.com 
senast 30 november.

Planerad utgivning av Telningen för 2018
Telningen planeras givas ut veckorna 6, 14, 24, 36 och 43, 2018. Till nästa nummer av Telningen vill vi ha 
material senast 26 januari.

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2018.
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Aktivitetsberättelser
Studiebesök, Guttasjön
Den 12 september gjorde boråsarna ett studiebesök på SÄRF:s utbildninganläggning på Guttasjön.
Lennart Hällfors berättade om att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, organiserar och driver 
räddningstjänsten i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Han visade 
anläggningen och berättade om vilka övningar och utbildningar som genomförs.
För att berätta om rökdykare “dök” David Jarhult upp och visade utrustningen.
Räddningstjänsten släcker inte bara bränder. En stor del av insatserna handlar om bilolyckor.
Besöket avslutades med fika. Tilltugg var bl a Ullas hembakade äppelkaka.   
             Cai

Tidaholmträff 15 september
Ett antal Televeteraner under ledning av Uno Persson samlades på 
konditori Mecka i Tidaholm för en go fika innan vi fortsatte till Sveriges 
förmodligen äldsta kraftstation som fortfarande är i drift, Kullö kraftstation.
Vi fick en intressant rundvandring i och omkring Kullö kraftstation som 
ligger naturskönt i utkanten av Tidaholm.
Det började som en kvarn 1660 och 1870 byggdes en ny damm vilken 
sedan användes till för kraftstationen som byggdes 1895.
Kraftstationen levererade ström till bl a Hellidens slott och en vattenpass-
fabrik strax intill kraftstationen.
Vattenpassfabriken hade Sveriges bästa vattenpass för de hade rakvatten 
i libellerna, sa´s det.
Efter kraftstationen var det dags att titta på Helliden, några kilometer bort.
Där är det i dag bl a folkhögskola, konstnärsutbildningar, teckenspråks-
utbildning m m. 
         Lars Ekberg
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Bildtext:
1. Kullö krafstation 
2. Generator 
3. Intaget av vatten till     
    kraftstationen
4. Kontrollpanelen av marmor
5. Tidig grafitti! 
6. Hit kom strömmen
7. Hellidens slott 

7.

6.

5.

4.

3.

Sydsvenska Mästerskapet i Boule för teleseniorer
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Onsdagen den 6 september åkte sex glada boulespelare från Borås till Helsingborg. Eftersom 
väderprognosen lovade regn spelades tävlingen inomhus i Jutahallen. Tävlingen gick över fyra 
monradmatcher. Det var ett svårbemästrat underlag att spela på, betonggolv med lite grus. Inga-Lill 
Johansson, Yngve Dahlbom och Jan Ahlberg hamnade på 8:e plats. Barbro Magnusson, Kjell Magnusson 
och Ann-Sofie Johansson hamnade lite längre ner i resultattabellen. Ett lag från Varberg vann. Men det är 
alltid skoj att vara med och träffa andra telianer. Nästa år åker vi till Växjö.
 
            Ann-Sofie

Barbro, Kjell och Ann-SofieYngve, Inga-Lill och Jan
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Singing in the Rain
Den 30:e september var 45 Telianer, anhöriga och vänner på Borås Stadsteater för att se föreställningen 
Singin’ in the Rain. Vi var på premiären så det var extra festligt.
Singin’ in the Rain är en amerikansk musikfilm från 1952. Filmen har i olika sammanhang ansetts som den 
bästa musikalfilmen på film någonsin.
Nu tog sig Borås-ensemblen an att tolka denna på en teaterscen. Handlingen utspelar sig 1927 när ljudfilmen 
slår igenom. Don Lockwood är en stumfilmsstjärna i Hollywood som oftast spelar mot divan Lina Lamont. 
På väg till en fest träffar han Kathy Selden som inte är speciellt imponerad av den stora stjärnan. På festen 
träffar han henne på nytt men hon försvinner spårlöst från festen och Don kan inte glömma henne. 
Ett konkurrerande filmbolag har gjort en talfilm som gjort succé. 
Nu måste de göra talfilm. Under inspelningen av The Dansing Cavalier visar det sig att Kathy jobbar som 
statist i samma film, och Don och Kathy blir ett par. Problemet med filmen är bara att Lina Lamont pratar med 
en bräkande New York-accent, som inte går ihop med hennes fagra utseende. Då föreslås att Kathy dubbar 
Lamonts röst för att rädda filmen och samtidigt göra Kathy till stjärna.
Till sist får Kathy det beröm hon skall ha och Lisa Lamont blir avslöjad.
I Borås avslutades föreställningen med att ensemblen sjöng Singin´ in the Rain medan regnet strilade på 
scenen. Det var häftigt.
Det var en fantastisk föreställning med många skådespelare som hyllades med varma applåder som aldrig 
höll på att ta slut och ett stort hav av blommor från nära och kära.
            Ulla

123 Schtunk
Den 11:e oktober var 31 Telianer, anhöriga och vänner på Borås 
Stadsteater för att se föreställningen 1 2 3 Schtunks Strindbergs-
torkning – Ett Drömspel. August Strindbergs bästa teaterstycke enligt 
honom själv. Ett Drömspel är ett högstämt drama med lyriska kvaliteter. 
I 1 2 3 Schtunks tappning blir det ett lustspel som lockar till skratt hela 
tiden. På scenen finns 3 personer utklädda till clowner (Josefin, Dick 
och Lasse). Rent tekniskt går de till väga på det viset att de väljer ut 
textfragment och centrala episoder ur de verk de vill spela. Sedan associerar de fritt kring stoffet. De ser till 
att placera öppningar i manuset där improvisationer kan flöda in.
På vår föreställning frågade de ett ungt par om de var gifta. Det var de inte. De kallades upp på scenen 
efter att den ena clownen utklädd till präst hade vigt de två andra clownerna. Nu förrättade han även vigsel 
för paret från publiken. Sen sa han: Bara så ni vet så är jag vigselförrättare på riktigt. Detta kan bli ett roligt 
minne antingen de gifter sig på riktigt eller inte.
Två ståtliga herrar (Johan och Johan eller om det var Jonas) kallades upp på scenen för att vara med och bli 
förärade med lagerkrans i en scen. Båda två hade blanka ljusbruna skor som riktigt sken upp scenen. Detta 
var clownerna inte sena att kommentera. I en senare akt när en clown skulle lämna scenen, vilket skedde 
bakom ett skynke som var enda rekvisitan på scenen, frågade den andra clownen vart han skulle ta vägen. 
Svaret blev att han skulle köpa bruna skor.
Vi hade roligt i över 2 timmar och skrattmusklerna hade svårt att bli normala även efter att föreställningen var 
slut. 
            Ulla

Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.  
Kan lämnas till respektive kontaktombud.

Ändring av postadresser, mailadresser och telefonnummer
Snälla, snälla, meddela dessa ändringar till Marie Lindström, marie@frista.se, eller telefon, 033-26 10 00. 
eller 070-639 69 29.        



9

Mat. Matsvinnet påverkar den privata ekonomin och miljön. 44 kilo mat slängs i genomsnitt per person och år 
i Sverige enligt Livsmedelsverket. Hur mycket slänger du? Vill du få koll har Livsmedelsverket ett test på sin 
hemsida om hur mycket mat du slänger i onödan. Om du vill förbättra dig kan du spara mellan 3 000-6 000 
kronor om året enligt Livsmedelsverkets beräkningar. (TT)

Köttfärs är användbart och äts flera gånger i veckan, allt från köttfärssås till köttbullar och tacos. Köp ett 
storpack, det är ofta billigare. Dela upp färsen i portioner om 500 gram och packa i fryspåsar. Innan du lägger 
dem i frysen, platta till dem så att de blir tunna som en skärbräda, då fryser färsen snabbare och tinar likaså 
när det är dags för användning. (TT)

Mat. Vi har väl alla stått där och plockat ut de vackraste mangofrukterna i butiken. Undvik de gröna och helst 
de gulröda för att de är så vackra. Men det är inte färgen som avgör om frukten är bra eller inte. En mango är 
mogen när man kan trycka lätt med tummen på den och den ger efter. En hård mango kommer aldrig att ligga 
till sig och mogna hemma. (TT)

90,8 procent vatten består vitkålen av. Det kan jämföras med gurkans 96,4 och morotens 89,5 procent. (TT)

Bästa sättet att tillaga kött upp till 70 grader är att bryna, krydda och steka klart det i ungnen på låg värme, 
100-125 grader. Då behäller köttet sin saftighet.
När du steker i låg ugnstemperatur blir efterstekningen minimal. I hög temperatur däremot kan 
innertemperaturen stiga tre till fyra grader efter att du tagit ut köttet. Låt det vila inlindat i fuktat smörpapper en 
kvart innan det skärs upp.

Lite smått och gott
Få koll på ditt matsvinn

Tipset. Så fryser du in köttfärs

Så väljer du mango

Siffran

Hur får man mörare kött?

 Största skillnaden mellan karlar och              
 hundar är, att ju senare jag kommer    
 hem desto glade blir hunden .

 Jag behöver inte inledas i frestelser.  
 Jag kan gå  själv.

Från Gunilla Dahlgrens bok ”Lilla fruntimret 50+

 Det anses fint att vara gammal och     
 klok. Jag tycker det var roligare att  
 vara ung och dum.

Tidningsgrodor

 Sonens cykel blev stulen i mitten   
 av april i fjol. Cykeln var redan då  
 upphittad och inlämnad till polisen i  
 Skara.                 Skaraborgs Tidning

 Det sägs att det finns tre sorters   
 människor: De som kan räkna och de  
 som inte kan
   Dagens Industri

 Det kommer ett larm till polisen om ett  
 pågående inbrott i ett garage. Polisen  
 kommer till platsen men kan varken  
 finna platsen eller tjuven.

   Göteborgs-Posten
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17 november 1995 
Novemberstormen 1995 eller 17 novemberstormen 1995 
var en snöstorm som kom från Nordsjön. 
Den började på torsdagskvällen den 16 november och 
kulminerade på fredagsmorgonen därpå, då de södra och 
västra delarna av Sverige drabbades. 
Snöstormen avtog något på fredagseftermiddagen och 
försvann sedan från Sverige. Stora delar av Älvsborgs- och 
Skaraborgs län förlamades helt av den myckna snön på 
grund av den hårda vinden som sopade igen allt som röjdes och gav upphov till oframkomliga drivor, delvis på 
grund av att man inledningsvis tyckte att man kunde vänta med snöröjningen tills det hade snöat färdigt. Först på 
tisdagen den 21 november var trafiksituationen helt återställd till ”normal”.
Några noterade snödjup. Borås 40 cm och Skara 35 cm.

Vi har väl alla något minne av stormen? 
- Kom du till jobbet denna dag?
- Vad hände på Telia?

Gunn-Britt har fått tag på Bengt Persson som kunde berätta följande om denna speciella dag:

”Den 17:e nov 1995 var väl ett datum som de flesta av oss har några skarpa minnen från. 
Ser man tillbaka på den tiden tycker i alla fall undertecknad att det var ett mycket fascinerande tillstånd vårt samhälle 
hamnade i under några dagar efter den enorma storm och snöfall som i det närmaste våldtog vissa delar av vårt land.
Kommer ihåg att Lennart Boréns gäng skulle på en trivselresa till Danmark denna extrema dag. Fanns givetvis inte på 
världskartan att den resan inte skulle bli av! 
Vi var trots allt några stycken som kunde ta oss till AC:n på Druveforsvägen i Borås.
Några i ledningen Lennart Borén, Ingemar Kochan, Roland Svensson och säkert någon mer hade också slirat sig in till 
arbetet.
Micke Eklund, Gunnar Steivik, Kjell Hjortvall, Jan-Erik Andersson, Göran Ernstsson, undertecknad och säkert några 
fler satt i vårt omklädningsrum och väntade på order i denna kaotiska situation. Någon fick för sig att vi skulle ta oss till 
restaurang Globen och börja dagen med lite fika. Va bra vi hade de på den tiden. Efter en välsmakande kopp kaffe var vi 
beredda att ge oss ut med bilar fyllda med ett antal ”tukarullar” och erhållna felanmälningar. 
Micke och jag själv hamnade på Gånghesters stationsområde. Efter dikeskörning och vissa andra problem kom vi fram 
till en stackars kund som blivit av med sin telekommunikation. Damen ifråga skulle ta sin lilla skitbil och åka till jobbet. 
Efter övertalning av oss reviderade hon sina tankar, gick ett par km för att ta sig till stora vägen och kanske ta sig till stan 
därifrån.
Vi båda tog vår rulle och räddade två kunder i detta glesa område. Därefter tog vi oss till Gånghesters samhälle för att 
sparka igång ytterligare någon kund.
Om vi jobbade full dag förtäljer inte historien men vi gjorde några insatser i alla fall.
På hemvägen till Äspered väntade fru och två tjejer i ett strömlöst hus på pizzor inköptt nånstans på vägen. Bilen ville 
inte riktigt i samma riktning som jag utan hamnade i diket c:a 400 m från bostaden. Tjejerna pulsade i halvmeter djup 
snö för att hämta pannkakorna. Kalla pizzor är ju ingen hit precis.”
                      Bengt Persson

Någon annan som har något speciellt minne? Hör gärna av dig med några rader eller en bild som vi kan ta med i 
Telningen.              
            Cai
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Kjells minns.....
...året är 1995
Vad hände i Borås teleområde? Jo bl a följande: 

• Telias interna VM-tävling startar. Carina Engblom-Götenmark och Lars Ekberg är tävlingens eldsjälar i Region   
 Väst.
• Radio Sju gör reportage på Telekontoret
• VM-folder med fyra telefonkort säljs med rabatt till teliaanställda
• Driftvärnet upphör - det startade 1946
• Prov med persondatorer i bilar genomförs i Borås och Skövde. 
            Systemet är tänkt att ersätta Mobitex.
• Bertil Åkesson snuvade konkurrenterna genom att ta hem en stor 
 nätaffär med ELLOS
• Alla som fyller år inom avdelning ”PRIVATKUND” får ett speciellt 
 telefonkort i present.
• Telia är huvudsponsor på Friidrotts VM i Göteborg
• Televeteranerna har julbord på Hotell Bogesund

DV:s avslutning i Skövde.
Kjell Engström, Lennart Jonsson, 
Jonas Gabrielsson

Yngve Karlsson, Tommy Hall

Televeteranernas julbord på hotell Bogesund

Fru Nilsson, Edda Raadik, Svea Värnblad, ?, 
Ulla-Britt Dahlqvist

Arne Claesson, K-E Nillson, ?, ?, Åke Öhman

?, Lars Schönberg, Göran Wiktor, Gösta Nilsson, 
Sture KjerrulfTorsten Sandqvist, Astrid Westman, 

Sture Kjerrulf, Margit Rosén



Något som hände utanför vårt område:

• Helen A Johansson vinner travtävlingen Prix d´Amerique som första kvinna
• Marie Leisner väljs till ny ledare för Folkpartiet
• HV 71 svenska mästare i ishockey för första gången
• Kroatien krigar åter i forna Jugoslavien
• 32 miljoner kr i byte vid största rånet i Sverige
• Mona Sahlin i blåsväder efter kontokortstrassel
• FN fyller 50 år
• Daytonavtalet skapar fred i Bosnien-Hercegovina
• Carl Bildt utses att leda Bosniens återuppbyggnad
• EU-ländernas valuta ska heta euro

Bland avlidna svenskar märks: Staffan Broms, Maj Fant, Viveca Lindfors, Katarina Taikon, Tosse Bark, Yngve Gamlin, Alf 
Henriksson, Karl-Arne Holmsten, Gunde Johansson, William Lind, Arne Mattsson, Gunnar Nordahl.
 
Bland avlidna utlänningar märks: Burl Ives, Ginger Rogers, Peter Townsend, Lana Turner, Harold Wilsson, Gene Kelly, 
Dean Martin, Francois Mitterrand, Erik Truxa       

Teliaseniorernas Förbunds (TF) hemsida kan nås på www.teleseniorerna.
se
Där finns information om förbundet.
På denna hemsida finns också en länk till Telia Company www.
teliacompany.com/se
Där kan man följa vad som är aktuellt inom företaget.
TF:s hemsida kan även nås från vår egen hemsida under fliken ”Länkar”

Tips om aktiviteter 
Kontakta oss gärna om du har förslag till aktiviteter, föreläsare eller liknande.
Vi tar också gärna emot gamla fotografier och händelser från Televerks-/Teliatiden.

Ny medlem
Åke Larsson, Borås        

Medlem som lämnat oss
Arne Brånfeldt, Skövde       


