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Höstmöte
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Höstmötet kommer att hållas onsdagen den 4 oktober i 
Norrbygården (vid Ramnavallen), Parkgatan 26, Borås.

Program:
09.30-10.30. Kaffe med fralla, mingel
10.30-11.30. Lars Wikander berättar om boken ”Skuggan av Zofia”.  
11.30-12.00  Mingel
12.00-13.30. Lunch
13.30-14.45  Eva o Ingvar underhåller.
14.45           Dragning av lotterier. Avslutning.

        

Lunch: Svensk klassisk pannbiff med stekt lök, potatismos, gräddsås, lingonsylt. 
Key Lime paj med vaniljvispad grädde.
Kostnad 100 kr för medlem, 200 kr för icke medlem.
Anmälan senast 23 september till resp kontaktombud. Anmälan är bindande. Kontaktombuden meddelar 
Birgitta Bladh per mail, birgitta.bdh@telia.com senast 26 september.
OBS! Vid anmälan anges önskemål om speciell kost.

100 kr kan i förväg sättas in på vårt plusgirokont 270810-5.    Välkomna!

Månadsträffar

Borås
Besök Polismuseét
Den 10 oktober besöker vi Polismuseét i Borås. Vi träffas vid två tillfällen kl 13.00 och 14.30.
Vi möts utanför Polishusets entré.
Max 15 personer vid varje tillfälle.
Pris 40 kr. Ingen fika denna gång.
Anmälan senast 5 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!
123 Schtunk “Ett drömspel”
Onsdag 11 oktober kl 19.00.
Pris 130 kr. Först till kvarn gäller. 
1 2 3 Schtunk är tillbaka med Strindbergs, enligt honom själv, bästa pjäs.
I händerna på Schtunkarna blir det en vacker, vemodig och hoppfull föreställning.
Som vanligt kryddas det hela med clownernas nyskrivna musik och denna gång utlovas även lite dans! Och 
naturligtvis – en massa skratt.
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Nästa träffar blir måndagarna den 2 oktober och 6 november på Soldathemmet, Skövde kl 10.00. 
OBS! Ny lokal.  
            Välkomna!

Skövde

Vara/Herrljunga

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träff 3 oktober och 7 november. 
Plats: Café Ewa Norén. Tid: 10.00.
Frågor. Lennart Skoog, 070-611 39 06.          
            Välkomna!

Julbord
Julbord tisdagen den 5 december.  
Plats: Förmodligen Kock-Esset på Haléns.
Ytterligare information kommer senare.          
      

Fredagen den 15 december 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 6 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!

Bröderna Lejonhjärta

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 23 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

Vi träffas onsdagarna den 20 september, 18 oktober och 15 november kl 10.00 på Park Bio i Vara.
Onsdgen den 6 december är det dags för julbuffén på samma plats kl 12.00.
Anmälan till Lennart Jonsson eller Sven Johansson.
Hoppas träffarna blir välbesökta!            
                  Välkomna!

Anmälan senast den 13 september till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 
033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande.       
            Välkomna!



Falköping-Tidaholm

Mariestad-Töreboda
Höstträff

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! 

Vi träffas som vanligt den sista tisdagen varje månad. Nästa gång den 26 september, 31 oktober och 28 
november.
Plats: Oasen i Ulricehamn.                  Välkomna! 

Ulricehamn

Datum: Fredagen den 15 september.
Tid och samling: Vi träffas på Tidavallens parkering kl. 10.00. (Tidavallen 
finns till höger strax efter första rondellen in i Tidaholm)
 
Aktiviteter:
1.      Vi tar en fika på konditoriet Mekka.
2.      Vi besöker förmodligen Sveriges äldsta kraftverk – Kullö kraftstation i Tidaholm - som varit i drift sedan     
         1895. Kraftverket har levererat ström till Hellidens slott.
3.      Vi gör ett besök på Hellidens slott.
4.      Avslut ca kl. 13.00.
 
Ingen anmälan
Upplysningar: Uno Persson tel. 0502-131 90. 
                         
      Välkomna! 

Tidaholmsträff
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Aktivitetsberättelse
Boulematch mot Jönköpingsveteraner
Den sen i fjol återupptagna traditionen med bouleutbyte med Televeteranerna i Jönköping fördes vidare nu i 
augusti, närmare bestämt den 29:de. Vi samlades på Övrarpsbanorna i Dalsjöfors. Vi bjöd på välkomstkaffe 
och sedan spelade vi fyra omgångar Monrad. Vi hade väldigt trevligt och återupplevde gamla minnen bl a 
genom att kolla på tidigare sammankomster. En del foton var över femton år gamla! Vi fick god service i 
kiosken av två vänliga damer från boulen i Dalsjöfors GoIF.
Jönköpingsveteranerna tackade för god match  och inbjöd oss till nästa år i Jönköping.

De bästa resultaten:

1 Inga-Lill Johansson och Yngve Dahlbom, B
2 Christina och Jan Ahlberg, B
3 Birgitta och Tommy Skog, B
4 Gunne och Lennart Westin, J
5 Gun och Kjell Engström, B
6 Irene Blidberg och Maud Hallenborg, J
      
Kjell 
 
En samling glada boulespelare från Jönköping 
och Borås. Fo
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Nya medlemmar
Ingvar ”Släggan” Pettersson, Fästeredssund.
Lena Borssén, Borås.

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

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.

Uppvaktning av 90-åringar

Olof Gustafsson fyllde 90 år i 
somras.
Televeteranerna uppvaktade 
med blommor.
Olof bjöd på fika dagen till 
ära.

Berit Hultén framför ett Stort Tack till 
Televeteranerna för uppvaktningen på hennes 
90-årsdag. Hon blev så glad för blomsterbuketten.

Tack!
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Lite smått och gott

Bastard!

Skvallran. Organ för mänskligt vetande i dess högsta och mest kultiverade formen.
Främst i nyhetsväg.
Uppsnappar allt per tråd.
Red. och ansvarig utgivare: Madame Marullitta U P A.
Personaltidning från Skövde telefonstation åren 1945-1964. Upprättad av Margit Rosén.

Från Skvallran 1964 har följande hämtats:
Har någon friat till dig någon gång?
- Ja i telefon, men han hade fått fel nummer!

Meddelanden
Överreparatör Olle Pettersson, har av gen dir Sterky fått i uppdrag att sorgfälligt undersöka i vad mån 
silkestrumpor och andra osynliga plagg taga skada av de undre järnbalkar som löpa fram och tillbaka under 
växelborden.

Annonser
Personligt
Jag önskar bekantskap, ev äktenskap med en man, gärna gentleman med fördelaktigt utseende, ordnad 
ekonomi, trevligt sätt samt egen våning och bil.
En häst får gärna medfölja!
Svar till ”Trogen+kärlek”

Mörklagd herre söker ljus och ledning i livet, helst tillsammans med någon som struntar i elransorneringen 
och tänder det ”lustiga ljuset”.
Svar till ”Biobesök” f v b.

Önkas hyra
Stall sökes för ensam uppriden häst, van att dansa efter takt o ton.
Svar till ”Ömskinnad” d t k.

Äppelrutor - med eller utan äpplen

I Hjelmseryds prästgård i Småland kan man ibland få dessa 
äppelrutor, men det är inte alltid så säkert att det är äpplen i .
Receptet fungerar alldeles utmärkt utan också.

Ugn: 175 grader  15-20 minuter

4 ägg (stora annars tag 5)
4 dl socker
4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
smör
2 äpplen
mandelspån
pärlsocker 
kanel

Vispa ägg och socker pösigt och blanda i mjöl och bakpulver. Bred ut smeten i en långpanna klädd med 
bakplåtspapper. Skala äpplena, skiva dem tunt och lägg dem ovanpå smeten (eller utelämna dem).
Hyvla över smör med osthyvel (om det fastnar, doppa osthyveln i hett vatten.) Strö över mandelspån, 
pärlsocker och kanel.
Grädda tills kakan fått fin färg. Skär kakan i rutor när den svalnat.

Vill man ha en fluffigare kaka kan man hoppa över smöret.



Resultatlista
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Bilder från förr

Snörväxelbord, kostruerat av LM Ericsson

Telefonstation i Västmanland 1902.

Bilder från Hans-Åke Lundqvists bildarkiv

Birgitta försöker få kontakt med Janne

Börje, Lasse, Janne o Jan

Jörgen Håkansson håller tal

Loffe o Conny skarvar PME kabel

Åke Dalquist har varit i sprängartagen
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Kjell minns
Vad hände i vårt gamla teleområde 1994?
• Nya telefonkort med valörerna 30, 60 och 120 markeringar introduceras
• ”Mätstickan” Stig Johansson presenterar den första Kundbarometern, där kundernas uppfattning om oss   
 presenteras. Mellan 60 och 80 procent är nöjda. Tre saker som kunderna inte är nöjda med är: vi svarar inte  
 tillräckligt snabbt, kunderna blir kopplade till olika ställen och att felavhjälpningen inte är tillräckligt snabb
• Järnvägsstationen i Skövde blir först med att få en Betalfax installerad 
• Offentlig kommunikation tar över reklamation av alla telefonkort i landet
• Telepensionärernas Kamratförening ändrar namn till Televeteranerna i f d Borås teleområde. Beslutet togs på  
 årsmötet i Lidköping med 200 deltagare
• Lennart Frejd blir ordförande i regionens skyddskommitté
• Omorganisation av nätsektionerna beslutas. Accessnät, Transportnät, Nättjänster, Entreprenad och Staber blir  
 den nya indelningen
• Den nye regionchefen Bengt Lindgren kallar alla arbetsledare och chefer till chefsforum ”Verktygslådan” på  
 Svenska Mässan
• Ny konto-och korttelefonen ”Bell” introduceras med början i vårt gamla område
• Serviceavtal tecknas med postorderföretagen i Borås som vid en katastrof kan flytta trafiken till Telias lokaler
• Telebutiken i Borås blir bäst i Väst på att sälja telefonkort. 25 % av alla telefonkort i Sverige säljs i regionen
• Det första ”Etersnacket” sker i Hagenstugan i Skövde. Ett femtiotal medarbetare diskuterade nya idéer och  
 regionchef Bengt Lindgren ställdes mot väggen
• Mariestad konverteras till AXE och PLUS-tjänsterna marknadsförs bl a på Skaraborgsmässan med 22 000  
 besökare under ledning av Marie-Louise Ström, ansvarig för Marknadsgruppen i Mariestad
• Tack och farväl till 90 250 i Borås. Felanmälan för privatkunder flyttas till Göteborg. Bl a Kerstin Svensson,  
 Solveig Augustsson, Iris Kochan, Inga-Lill Alexandersson, Lena Mann, Annelie Johansson, Marie Lindström och  
 Eva-Karin Krantz kommer i fortsättningen att förgylla 90200 med sin tillvaro
• Traditionell lussefest firades  i Borås. ”Bengans Bar” och ”Affärshuset” var några av inslagen som fick åskådarna  
 att skratta hjärtligt 
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Vad hände utanför vårt gamla teleområde 1994?
Jo, bland mycket annat detta:

• På Oscarsteatern i Stockholm spelas den 900:e förställningen av ”Fantomen på operan”, den hittills längsta   
 sviten i svensk teaterhistoria
• Lasermannen John Ausonius döms till livstids fängelse
• Det planerade samgåendet mellan Volvo och Renault blir inte av
• Pernilla Wiberg och Tre Kronor blir olympiska mästare i Lillehammer
• Posten bolagiseras efter att ha varit statligt verk i 350 år
• Jan Ottosson, Åsarnas IK vinner Vasaloppet för fjärde gången
• ”Schindlers list” och ”Jurassic park” blir de stora Oscarsvinnarna
• ANC vinner det första fria valet i Sydafrika och Nelson Mandela blir landets nya president
• Tunneln under engelska kanalen invigs
• 50 000 allierade krigsveteraner och 19 statschefer högtidlighåller 50-årsminnet av ”Dagen D” vid Omaha och   
 Utah beach i Normandie
• I det värsta massmordet i Sverige under 1900-talet mördas 7 personer av Mattias Flink i Falun
• Miljöminister Olof Johansson lämnar regeringen i protest mot beslutet att bygga Öresundsbron
• Sverige vinner brons vid fotbolls-VM i USA
• Efter 46 års krigstillstånd undertecknar Yitzhak Rabin och kung Hussein fredsavtal mellan Israel och Jordanien
• Stor massaker i Rwanda och Burundi med hundratusentals döda
• Tony Rickardsson blir världsmästare i speedway och Marcus ”Bubben” Hansson i motocross
• Vid riksdagsvalet vinner socialdemokraterna tillsamman med vänsterpartiet tillbaka regeringsmakten. Miljöpartiet  
 återinträder i riksdagen. Ny demokrati slås ut
• Passagerarfärjan ”Estonia” förliser, endast 136 av 989 passagerare kan räddas
• Den nybyggda Göteborgsoperan invigs
• Sverige säger ja till medlemskap i EU genom en folkomröstning med 52.3 %
• Sverige vinner Davis Cup i tennis för femte gången genom Stefan Edberg, Magnus Larsson, Jan Apell och   
 Jonas Björkman
 
 Bland avlidna svenskar märks bl a:
 Thore Ehrling, Harry Brandelius, Sven-Erik Bäck, Hugo Hasslo, Gunnar Högglöf, Erik Hjalmar Linder, Sune Mangs,  
 Folke Mellvig, Johannes Norrby, Hans Ostelius, Charles Redland, Wollmar Sandell, Inga Thorsson, Lars Widding,  
 Fylgia Zadig, Mai Zetterling

 Bland avlidna utlänningar märks bl a: 
 Jean Borotra, Vitas Gerulaitis, Erich Honecker, Jacqueline Kennedy- Onassis, Kim Il-Sung, Melina Mercouri, Agnar  
 Mykle,  Ulrik Neumann, Richard Nixon, Telly Savalas, Dinah Shore, Joe Walcott, Antoni Carlos Jobim, Burt Lancaster,  
 Ichario Ogimura, Tutta Rolf, Wilma Rudolph

Medlemmar som lämnat oss
Stig Johansson, Björketorp
Kurt Karlsson, Borås

Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com, eller tfn 033-10 67 77, 070-651 76 99.
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Nya Telewerket??


