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Årsmöte
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Kallelse till årsmöte den 21 mars 2018, 
Jula Hotell & Konferens, Skara
 
Välkomna till vårt årsmöte för Televeteranerna inom f d Borås 
Teleområde.
Vi hoppas på en trevlig dag för alla med mycket god mat, 
underhållning och sedvanliga årsmötesförhandlingar.

På förmiddagen kommer minnesforskaren Jonas von Essen att deltaga.
På eftermiddagen underhåller Erling Lundberg.

Priset är 150:- för medlemmar och 250:- för icke medlemmar. Priset inkluderar bussresa från Älvsborg.

Buss avgår:
kl 07.00 från Kinna   (Kinna järnvägsstation) 
kl 07.30 från Borås   (Anna Lindhs plats) 
kl 08.00 från Ulricehamn  (Marknadsplatsen)
kl 08.45 från Falköping  (Järnvägsstationen)
Stopp kommer att ske vid Verktygsboden och vid Dalsjöforsmotet.

För övriga orter gäller ersättning med egen bil som utgår med 18.50/mil för föraren. 
OBS! Samåkning skall ske där så är möjligt.

Anmälan sker till respektive kontaktombud senast 13 mars.
Kontaktombuden rapporterar till Marie Lindström senast 15 mars.

OBS! Anmälan är bindande! Viktigt! Meddela om du har önskemål om ”speciell kost” p g a allergi.
Till er som har Internetbank betala gärna årsmötesavgiften 150:- resp 250:- på Plusgiro 270 810-5 några dagar 
före.

Program:
*   09.30 Samling med kaffe, te och fralla 
*   10.00 Årsmötesförhandlingar
*   10.45  Jonas von Essen
*   12.00  Lunch 
*   13.30  Erling Lundberg underhåller 
*   14.30 Dragning lotteri och avslutning

Verksamhetsberättelsen och Resultat- och balansräkningen finns på sid 15. 
         Välkomna till en trevlig dag!
                 Styrelsen

Månadsträffar
Borås
HLR-utbildning
Den 7 mars anordnas en utbildning i Hjärt-lungräddning med hjärtstartare.
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen vid hjärtstopp (hjärt-
lungräddning) samt att använda hjärtstartare.
Praktisk övning ingår varför oömma kläder rekommenderas.
Utbildare: Erik Holm, Röda Korset.
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Tid: 17.00-20.15.
Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Lugnet.
Fika serveras. Kostnad: 50 kr. 
Max antal deltagare: 14 st. 
Anmälan senast 1 mars till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com eller telefon 070-636 02 06.
”Först till kvarn”!  Anmälan är bindande.         
             Välkomna!

Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad. Plats: Oasen i Ulricehamn.
Kommande träffar tisdagen 27 februari, 27 mars och 24 april.                  Välkomna!

Skövde
Kommande träffar måndagen den 5 mars och 9 april på Soldathemmet kl 10.00.  
             Välkomna!

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. 6 mars, 3 april och 8 maj. Ej juni o juli. 
Plats: Det Goda Hos Lisa. 
Tid: 10:00. Ingen anmälan behövs. 
Frågor: Lennart Skoog, 070-611 39 06.        Välkomna!

Kinna, Svenjunga och Ulricehamn är välkomna till teaterbesöken i Borås

Vara-Herrljunga
Vi träffas onsdagen den 21 februari, 21 mars och 18 april, 
kl 10.00 på Park Bio i Vara.                  Välkomna!

Ulricehamn

Studiebesök

Kostnad 120 kr. Samling vid teaterentren kl 18.30.
Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 
070-651 76 99. Anmälan är bindande.          
             Välkomna!

Den 11 april gör vi ett studiebesök på Radio 7-härad i Borås.
Västerlånggatan 18. Tid: 15.00.
Max 20 personer.
Anmälan senast 7 april till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com eller telefon 070-636 02 06.
”Först till kvarn”! 
             Välkomna!
Teaterbesök på Borås Stadsteater
“Processen”. Kliv in i Kafkas huvud tillsammans med scenkonstkollektivet Nyxxx, när en av världens mest 
kända och absurda kriminalgåtor spelas med dubbla perspektiv. 
Tid: Torsdag 22 mars kl 19.00.       
Anmälan senast 8 mars.

“Massakerguden”. Lille Ferdinand har slagit ut framtänderna på sin klasskamrat, Bruno. Nu träffas 
föräldrarna för att i lugn och ro, på ett civiliserat sätt, lösa konflikterna över en kopp kaffe, i det ena parets 
perfekta hem. 
Tid: Onsdag 25 april kl 19.00.
Anmälan senast 4 april.           



Aktivitetsberättelser

Vid 2 tillfällen har vi varit på Borås Stadsteater och sett uppsättningen av  Bröderna 
Lejonhjärta. En fantasifull och magisk föreställning efter Astrid Lindgrens älskade barn-
bok. 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. En natt brinner det 
i deras lägenhet. Skorpan klarar sig - inte Jonatan. I den stora ensamheten efter sin brors död, drömmer Skorpan 
vidare om Nangijala. Så plötsligt kommer han dit. Och där är Jonatan! Nu börjar äventyret. Men det som börjar som en 
vacker fridfull saga förvandlas snart till en mörk och grym historia. Brödernas öde flätas samman med det kuvade folket i 
Nangijala och deras kamp för frihet.
En otroligt vacker föreställning och lätt för barn att förstå. Har en skådespelare på sig ett hästhuvud som ”hatt” så vet 
man att han rider. Många andra djur förekommer också, en del är fantasidjur. När någon dör läggs tex. hästhuvudet på 
golvet och ett upplyst moln av silvrigt konfetti singlar ner.
Vi var 41 telianer och anhöriga som såg föreställningarna. Många far-och morföräldrar hade tagit med sig sina barnbarn. 

Teaterbesök

Vinprovningar
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Den 1 och 8 november anordnades uppskattade vinprovningar av vår egen somelier Lennart Håkansson. Ett blindtest av 
tre vita viner genomfördes med blandat resultat. Vi var dock överens om att det vara goda viner.
Provningen avslutades med en tacosbuffé.          Cai          

Träffar planeras till våren. Tid och plats meddelas senare.   

Falköping-Tidaholm Mariestad-Töreboda
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Lennart fick som tack både en flaska 
vin och en stor kram av Gunn-Britt

Carina, Gunn-Britt och Marie tar för sig 
av buffén

Deltagarna den 8 november

Välsmakande Julbord i Borås
Den 5:e december samlades ett 75-tal glada televeteraner hos ”Kockesset”, vår matleverantör och cateringkock sedan 
en tid tillbaka - han har försett oss med god mat även på våra senaste Höstmöten. Även denna gång motsvarade han 
våra förväntningar med råge.
Efter några välkomstord av ordföranden började vi även denna gång med glögg och pepparkakor under livligt 
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minglande. Förutom de gamla välkända minglarna kom ett tiotal nya. Sedan var det dags för kallskänken 
att visa framfötterna, dock till min stora besvikelse inga grisfötter! Förutom julmust kunde man för en ringa 
penning erhålla såväl öl som snaps. Ölen var, precis som bartendern, från Småland. Snapsen bestod av
”gammal fin aquavit”, dvs OP.
Alla lät sig väl smaka och strax var det dags för de varma rätterna. Och stämningen fortsatte att stiga. Som 
avslutning på kalaset bestods vi med den traditionsrika ”Ris a la Maltan”, denna gång med en betydligt godare 
fruktkompott än den vanliga saftsåsen.
Till slut var det dags för den stora lotteridragningen. Det, som vanligt välfyllda prisbordet, skingrades snabbt 
av glada vinnare. Avslutningsvis tog ordföranden upp en välförtjänt applåd för vår ambitiösa lotterikommitté 
bestående av Gunn-Britt, Ulla och Cai.
                  Kjell           

1.

2.

5.

4.
3.

6.

8.7.
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10.9.
1. P-O Rosengren, Roland Kallin, Bengt Persson, Stefan Antonsson. 2. Inga Eberstein, Lena Daifallah, Maria Strand, Ninni Johansson, Barbro 
Johansson, Beritt Stråhle 3. Birgitta Ylving, Bertil Åkesson, Kjell-Erik Dahlberg, Greta Falk, Marianne Thonäng, Anita Gunnarsson, Berit Stråhle.
4. Monica Gabrielsson, Gunnar Wiberg, Anita Damm, Bengt Hörder, Conny Ljunggren, Jonas Gabrielsson, Bengt-Åke Svensson. 5. Anders Lundgren,
Tommy Harald, Birgitta Ylving, Sten Ylving. 6. Eva Blomberg, Ulla Bjursten, Eila Nordin, Veronica Nittborn, Gun Heed. 7. Lennart Frejd, H-Å 
Lundqvist, G-B Scherdin, Lennart Håkansson, Kent Ceder, Maggan Nilsson. 8. Irene Svenwall, Ninni Johansson, Maria Strand, Lena Daifallah, Margot 
Johansson, Gull-Britt Ekblad, Inga Eberstein, Marianne Gäfvert. 9. Anngerd Lönn, Åke Hörder, Sven-Olof Johansson, Kenneth Isaksson, Stefan 
Antonsson, Louise Larsson, Roland Svensson, Lars Lindqvist, Bengt Persson, Jan Persson. 10. Förstaprisvinnarna Ulla Bjursten, Jan Alfredsson,
Jonas Gabrielsson
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Mariestad-Töreboda
Höstträff för Televeteranerna Mariestad-Töreboda
En vacker höstdag träffades vi i Brygghuset som ligger alldeles intill bron som går över till Torsö. Vi hade 
vädrets makter med oss för solen sken och i sundet mellan Sundsören och Torsö låg Vänern spegelblank.
Vi började med att se dokumentärfilmen om Torsö-Brommö som visades av Joakim Johansson. Filmen var 
gjord av Joakims svärfar Bertil Svensson som var dokumentärfilmare och har gjort många filmer som idag 
finns förvarade hos www.vadsbofilm.se
Efter detta åt vi Vänergös med kantarellsås som var väldigt god och uppskattades av alla. 
Alla uppmanades att komma med tips om vad vi ska göra på kommande träffar, samt att ta med foton och 
berättelser från Televerkstiden som vi kan använda till Telningen, så nu ser vi framemot en träff till våren.

                   Marie-Louise , Göran och Agneta.

1.

4.3.

2.1.
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1. Olle, Anita, Birgitta, Bengt
2. Birgitta, Lena, Göran
3. Ann-Britt, Leif
4. Elisabeth, Anders
5. Lasse, Tommy
6. Göran, Stig
7. Rein, Erik
8. Anita, Olle
9. Bouyne, Gunnel
10. Roland, Gerd

10.9.

8.7.

6.5.
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Skara-Lidköpings televeteraner, bowling med julmat 
Televeteranerna i Skara och Lidköping träffades i Lidköping den 12 december för den sedvanliga 
bowlingturneringen med tillhörande julmat och dricka. Det var några färre än förra året men 18 veteraner 
mötte upp i bowlinghallen i Lidköping varav 8 tog sig an kloten med tillhörande käglor som skulle ner för det 
här är en lek på blodigt allvar. 
Det var en öppen tävling i år eftersom de senaste årens mästare Stig Rehn fick utgå på grund av skada och 
övervaka tävlingen från baren. Efter tre stenhårda serier kunde en segrare utropas.
Börje Storm på 388 poäng, tvåa Bengt Pettersson 376 poäng, trea Lars-Åke Larsson 354 poäng, 4:a 
Kenneth Wilenius, 5:a Jan-Olof Johansson, 6:a Jan-Åke Holm, 7:a Evert Bäck, 8:a Gert Johansson. 

Efter denna holmgång intogs julmat med dryck och sedvanlig prisutdelning.
Ett tack till alla för 2017 och väl mött 2018 med nya utmaningar.
                                                                  Sören Larsson



8

Fo
to

: S
ör

en

Jullunch på Mössebergs kurort
Traditionsenligt samlades måndagen den 11 december 41 televeteraner ifrån Falköping och Tidaholm för 
att avnjuta jullunch. Mössebergs kurort hade dukat upp och ordnat plats åt oss i ett eget rum. Vid borden 
vart det mycket “tjöt” och gamla minnen som dryftades ifrån den goda Televerkstiden. Församlingen 
konstaterade också att tiden har gått fort. Frågor och kommentarer om allt ifrån lyxtelegramblanketter, 
telefonmodeller samt ackordslistans för- och nackdelar hördes i luften mellan tuggorna. Dessutom skrapade 
vi några lotter utan vinst denna gången. Stämningen var - trots uteblivna vinster - på topp under dessa två 
lunch- timmar.

Helt klart är att vi får fixa en ny träff till våren. Tanken är att vi skall besöka Café Doppingen som är nybyggt 
och är belägen vid Hornborgasjön. Lite överraskningar kan det ju också bli.

         Jan Aronsson och Lars Ekberg
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Julfirande i Skövde
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1. Lars Ekberg, Lisbeth Grönborg, Carina Lind, Irene Larsson,     
   Monika Johansson
2. Bror Hjerp, Per-Olof Gustavsson
3. Eiler Swensson, Bengt-Erik Karlsson
4. Anita Holgersson, Uno Persson
5. Britt Andersson, Monika Blomqvist, Gunnel Johansson, Gunnel  
   Broström, Mats Karlsson

5.

4.
3.

2.

1.

Den 4 december var det julfiande på 
Vägkrogen i Skultorp.

    Björn

Håkan Ludvigsson, Bengt Johansson, Sten-Åke ”Luttarn” 
Carlsson, Harry Friman, Birgitta Torelund Fo
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Årets första aktivitet för boråsarna
Torsdagen den 10 januari samlades ett 30-tal televeteraner på Storsjögården i Viskafors. Storsjögården 
är Rydboholms SK:s mycket trevliga klubbstuga. Kjell hälsade välkommen och talade om i vilken ordning 
aktiviteterna var tänkta. Först blev det en kort tipspromenad utomhus, trots att regnet hängde i luften. När 
alla hade klarat av Kjells alla klurigheter, varav en bestod i att två frågor satt under varandra, var det dags 
för Ullas och Gunn-Britts utomordentligt välsmakande soppor.
När frallorna och sörplandet tog slut var det dags för genomgång av tipspromenaden. Resultatet blev att 
herrskapet Joelsson – Gun och Kurt – blev bäst med tio rätt och det hade också Ann-Marie Ottosson.
Under nästa aktivitet fick vi följa med Per-Ove Rosengren på hisnade höjder i världens högsta bergsmassiv 
Himalaya. Det var väldigt intressant.
       Avslutningsvis fick vi avnjuta kaffe och våfflor, samtidigt  
       som det omfattande lotteriets vinster fick nöjda   
       mottagare.
       En varm applåd fick sedan Ulla, Cai, Eva och Gunn-Britt  
       som arrangerat den trevliga eftermiddagen.   
                       
            Kjell

3.

1.
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Julbuffé i Vara
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Traditionsenligt hade vi dukat upp en julbuffe i Vara. Tyvärr inte så många som vi brukar men sexton 
stycken samlades och hade trevligt några timmar. Sven Johansson och Leif Sjöberg visade diabilder från 
våran aktiva tid i Televerket/Telia, och vi mindes tillbaks till den tiden samtidigt som vi konstaterade att vi 
blivit lite rynkigare med tiden. Men det är väl bara utsidan som åldras, eller??

Stort Tack till Sven och Lennart som arrangerat!       Sven F 

2.

Tipspromenaden:
1. Gun, Kurt, Maggan och Tommy     
    i bakgrunden
2. Ing-Britt och Eva
3. Inga-Lill och Yngve
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Tipsvinnarna Gun, Kurt och Ann-Marie

Per-Ove
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Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2018.
Det går utmärkt att även värva sin respektive partner.

Planerad utgivning av Telningen 2018
Telningen planeras givas ut veckorna 6, 14, 24, 36 och 43, 2018. 
Till nästa nummer av Telningen vill vi ha material senast 24 mars. 
Skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

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.

Medlemsavgiften för 2018
Medlemsavgiften, 100 kr, skall vara betald senast 28 februari. Plusgiro 27 08 10-5. 
För de som får Telningen per post bifogas inbetalningskort med denna tidning.
Övriga har fått ett mail om medlemsavgiften.
Alla som betalat senast detta datum bidrar till att 50 kr går till den lokala ”klubben” att användas speciellt för 
de olika orternas aktiviteter.
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Medlemmar som lämnat oss
Ann-Marie Larsson, Borås
Birgitta Bladh, Skövde
Åke Hast, Ulricehamn
 
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00
eller 070-639 69 29.

Nya medlemmar
Stig Arvidsson, Borås   Bo Hedersson, Kinna
Irene Skoglund, Borås   Birgitta Forsell, Falköping
Kjell-Erik Dahlberg, Borås  Berit Daremark, Falköping
Roland Svensson, Borås  Lisbeth Grönberg, Falköping
Börje Sunesson, Borås   Ulla Andersson, Falköping
Kenneth Wilenius, Skara  Bertil Ekelin, Borås
Jerker Åkesson, Tidaholm

Birgitta Bladh 

TACK, för all omtänksamhet som ni visat mig i sorgen då min älskade 
Birgitta lämnade mig.

TACK, för blommor, brev, mejl, telefonsamtal, tröstande ord och goa 
kramar som gett mig kraft.

Jag känner också stor tacksamhet för att så många mötte upp vid 
begravningshögtiden samt för alla vackra blommor och gåvor till 
Hjärnfonden som hedrade Birgittas minne.
 
      Lars-Åke

2017-11-21

BIRGITTA BLADH HAR LÄMNAT OSS.

För ett par dagar sedan fick vi det smärtsamma beskedet, att vår vän och 
styrelseledamot Birgitta hade gått bort. Vi minns henne som en mycket glad och 
trevlig kamrat och som en enastående kompetent och duglig kollega och ledare.

Våra tankar går i första hand till Birgittas familj, som har förlorat en älskad mor 
och maka.

Vi saknar dig Birgitta.

Kjell Engström, Marie Lindström, Ulla Åkerfeldt, Agneta Mellgren, Marie-Louise 
Ström, Cai Mellstedt och Gunn-Britt Scherdin



Karl Strand fyllde 90 år i december.
Uppvaktades med blommor av Televeteranerna.

Våran tidigare chef fyllde 90 år i april. Eftersom han då låg på lasarettet kunde vi inte 
uppvakta honom. Efter en tid kontaktade jag Eskils dotter och hon sa, att han hade 
återhämtat sig bra, och att han nu kunde ta emot besök. Cai Mellstedt och jag åkte till 
Fristad och serviceboendet Skogslid, där vi besökte Eskil i hans trivsamma tvåa. 
Skogslid visade sig vara ett väldigt välplanerat boende. Utan att gå utomhus kunde 
man nå matsal, bibliotek och gym. Eskil hade lite problem med sin rygg, i övrigt var 
han väldigt pigg. Vi överlämnade en blomma från föreningen och sen blev det kaffe med dopp.
Vid ett sådant här besök blir det naturligt, att en massa minnen från gamla tider dyker upp. Till stöd för minnet 
hade jag plockat fram några representativa foton ur min digra samling. Medaljutdelningar, pensioneringar – 
inte minst hans egen, budgetmöten, lussefester, Danmarksresor och Televerksdagar var några händelser som 
dammades av ur minnenas stora arkiv.
Eskil uppskattade mycket vårt besök och bad oss hälsa till alla medlemmar.
Reflektion. Jag minns när Eskil tillträdde som chef för Borås teleområde, låg vi på tjugonde plats av landets 
tjugoen teleområden. Rankingen bestod i en massa kriterier: ekonomi, service, investeringar, personaltäthet, 
kundrelationer m m. När Eskil slutade hade vi avancerat till tredje plats! Vi gick på slutet t o m om Göteborg, 
till Marianne Niverts stora förtret.
            Kjell

Eskil Eilind

Karl Strand 
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Britta Levenby 
Torsdagen den 25:e januari fyllde Britta Levenby 90 år. Televeteranerna 
uppvaktade med en blombukett. Till Britta kom också flera vänner från 
församlingen och det dukades upp till kaffekalas med massor av goda 
hemmabakade kakor och tårta. Britta berättade om sitt intressanta liv 
och vi hade riktigt trevligt. Tiden bara flög iväg. Vi var inte de första som 
uppvaktade. På förmiddagen hade det varit flera besök och vackra blommor 
prydde hela lägenheten. Lägenheten ligger på tredje våningen med fin utsikt 
över naturen. Den stora festen för släkt och vänner blir på lördag.

Direkt efter skolan arbetade Britta i en mjölkbutik hos en släkting. Britta är 
egentligen döpt till Inga-Britt men började kalla sig Britta när hon slutade 
skolan. Britta började på Televerket 1947 och arbetade som telefonist i 20 år. 
Sedan blev det arbete på personalavdelningen fram till pensioneringen 1992.

Britta tackade för de fina blommorna och bad om en hälsning till Kjell 
Engström, Eva-Lena Sunesson och alla hon känner

        Ulla

Uppvaktning av 90-åringar
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Ur minnenas arkiv
Kjell minns en händelse från 1966.

På första sidan i Borås Tidning annonserade vi att ”Nu kan ni ringa automatiskt till Haparanda”. Annonsen, 
som Bertil Svensson och jag hade redigerat, innehöll ett 25-tal riktnummer som man kunde slå direkt utan att 
beställa via telefonist. Det var i princip hela norrlandskusten från Sundsvall till Haparanda.  Annonsen sattes in 
fredagen före den stora industrisemestern. På televerket hade vi på den tiden tre semesterperioder och denna 
helg var skiftet mellan första och andra perioden. På kontoret hade många semester. Några till och jag fanns på 
driftsektionen. Den nyutnämnde teledirektören Hjalmar Mårild fanns också på plats.
Vid niotiden ringde övervaktföreståndare Stina Lidvall till mig och sade att hon inte kom fram på provnumret 
till Luleå. Jag sa att hon kunde försöka igen med några andra riktnummer. Efter några minuter ringde hon 
igen och sa ”Jag kommer inte fram på något provnummer!” Jag sa att jag skulle återkomma när jag kollat med 
anläggningssektionen och Sture Gabrielsson, som ansvarade för Borås station vad 
gällde ändringar och utökningar.
När ”Stussan” rivit en stund i sina papper kunde vi konstatera att inte ett enda av Borås 
stations 159 register hade ändrats! PANIK – vad göra? Jag gick till teledirektören och talade 
om hur läget var. När han sansat sig blev han väldigt nervös och undrade vad vi skulle säga 
till alla som ringde och undrade varför de inte kom fram på de annonserade områdena. För
vi var ju helt övertygade om att många skulle ringa och klaga – inte minst Borås Tidning. 
”Ska vi säga att personalen har blivit sjuk”? sa Mårild. Jag satt i högsta beredskap vid tele-
fon och försökte komma på något vettigt att säga till alla som skulle ringa och klaga. 
Mårild kom med jämna mellanrum och undrade hur det gick. Ännu vid lunchtid hade inga 
klagomål kommit, vilket vi tyckte var väldigt underligt.        
”Stussan” rev sitt hår och var alldeles uppgiven. ”Jag får avsked på grått papper” sa han. Eftersom det var 
semesterperiodsskifte var det väldigt besvärligt att få tag i folk. De som skulle gå på semester var ju nästan på väg 
och de som skulle börja på måndagen hade inte kommit hem.
Under över alla under inträffade: Inte en enda ringde och klagade! Det berodde förmodligen på att 
industrisemestern skulle börja och telefonfrekvensen hos företagen var väldigt låg. Inte någon privatperson hörde 
heller av sig. 
EPOLOG.
På måndagen efter hade nästan alla register på Borås station ändrats och inte ett enda klagomål hade kommit! 
Sture hade ringt som en galning till alla han kände, som kunde fixa registerändringar på AGF-stationer. Till saken 
hör att ett register på en station av Borås typ inte är en enda reläsats utan ett helt stativ, så en sådan omfattande 
ändring görs inte i en handvändning. Sture slapp avskedande och teledirektören och jag kunde andas ut.  
                        Kjell

Stussan var en personlighet, som jag var livrädd för, han var nämligen vår vicevärd i Boråshus 12, Riksbyggen. Vi fick 
inte gå på gräsmattorna och vi skulle alltid niga för honom. Men när jag började på Televerket 1968 så kom Sture fram 
till mig och sa: -Nu får du sluta niga för mig för nu är vi arbetskamrater. Det var stort. /Gunn-Britt
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Novemberstormen 17 november 1995
I förra numret av tidningen hade vi en artikel om novemberstormen.
Vi efterlyste om någon hade något speciellt minne från denna dag.
Från Börje Fritzon har vi erhållit föjande:

Rolle Lillhammar och jag kom med tåget från Kalmar på kvällen den 16 november. För övrigt det sista tåget som 
tog sig fram under något dygn.
Vi noterade att det snöade men inte hur mycket. När vi kom till Borås blev vi hämtade av hustrun och vi tog oss 
med viss möda hem.
17 november tog jag mig till fots till Älvsborgsgatan med vinden i ryggen. De enstaka personer som jag mötte som 
kom från Göta och gick mot centrum var något sammanbitna. Vind och snöyra i ansiktet.
Väl på kontoret, i mitt fall TUS, var det inte så många som var på plats. Kommer ihåg att fönstren mot parkeringen 
hade ett tjockt lager snö på sig så det var omöjligt att titta ut. Fram på dagen när det slutat snöa gled snön så 
sakteliga av fönstren.
Diskussioner de kommande dagarna om det skulle bli avdrag på lönen alt semester för de som inte tog sig till 
jobbet. Tror de slapp avdrag eller ta semester. Surt för de som tagit sig till jobbet. Ingen kompensation.

            Börje Fritzon

Sture
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FÖRENINGEN TELEVETERANERNA I F D BORÅS TELEOMRÅDE 
LÄMNAR FÖLJANDE VERSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Kjell Engström  ordförande
Marie Lindström  vice ordförande
Ulla Åkerfeldt  kassör
Marie-Louise Ström sekreterare
Birgitta Bladh  vice sekreterare
Agneta Mellgren  ledamot
Cai Mellstedt  webbansvarig, ansvarig utgivare av Telningen
Gunn-Britt Scherdin      adjungerad

Revisorer: Stefan Apelgren och Björn Karlsson.
Revisorssuppleanter: Kurt Joelsson och Gull-Britt Ekblad.
Valberedning: Uno Nyberg, sammankallande, Nisse Lundh och Birgitta 
Torelund.

EKONOMI
Föreningen har liksom tidigare år erhållit bidrag från Teleseniorernas 
Förbund. Bidragens storlek och föreningens ekonomiska ställning 
framgår av bokslutsrapporten.

MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar var 512 varav 445 bidragsberättigade. Under året 
har en aktiv medlemsvärvning bidragit till att vi har ett fortsatt högt 
medlemsantal.

STYRELSEMÖTEN
Under året har fem styrelsemöten hållits. En gång med kontaktombuden 
och en gång har valberedningens sammankallande deltagit. Under 
mötena har Telningen redigerats.

ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hölls i Skövde 2017-03-22. 102 medlemmar deltog.

HÖSTMÖTE
Årets höstmöte var förlagt till Norrbystugan i Borås. 77 medlemmar deltog.

AKTIVITETER
Många olika slag av aktiviteter har förekommit. På ett flertal platser 
arrangeras träffar regelbundet. Tipspromenader, boule, studiebesök, 
bowling, kortspel, teaterbesök, promenader med grillning, underhållning är 
exempel på aktiviteter. Våravslutningar, lussefirande och julbord har också förekommit på flera platser.

TELNINGEN
Vårt medlemsblad Telningen har utkommit med fem nummer. Vi tackar alla medlemmar som bidragit med foton och text. Cai Mellstedt 
har som vanligt gjort ett utmärkt jobb som redaktör och ansvarig utgivare.

SLUTORD
Vi noterar att vi lyckats hålla medlemsantalet på en hög nivå, 512 stycken. Vi har nio lokala klubbar och vi håller platsen som näst 
största förening i förbundet. Ekonomin är fortsatt stabil och vi är tacksamma att Telia fortsätter att stödja vår verksamhet. Styrelsen vill 
till slut tacka alla medlemmar för ett aktivt och intressant år.
Birgitta Bladh har under året avlidit.

Borås 2018-01-29

     
TELEVETERANERNA INOM FD BORÅS TELEOMRÅDE 
       
BALANSRÄKNING          2017        2016 
      
Kassa       705,00      708,00 
Plusgiro   17 552,50               33 542,00 
Bank   20 039,05               20 039,05 
Förutbet. Int, uppl. Kostn.  -6 925,00             -14 258,00 
Eget Kapital  40 031,05              -39 430,55 
Summa    -8 659,50                   600,50 
      
RESULTATRÄKNING    
      
Intäkter  
Bidrag   -52 175,00            -54 015,00 
Medlemsavgifter  -49 600,00            -48 900,00 
Lotterier     -9 566,00             -8 149,00 
Årsmöte   -10 400,00            -10 400,00 
Höstmöte     -8 200,00             -9 720,00 
Summa intäkter                  -129 941,00         -131 184,00 
       
Kostnader      
Årsmöte   48 803,00  44 315,00 
Höstmöte    22 748,00  20 413,00 
Styrelsemöte  12 524,00  10 263,00 
Administration   14 675,50  13 888,50 
Lotterivinster    7 311,00   7 926,00 
Omkostn.ers.     8 300,00                8 300,00 
Lokala aktiviteter  23 450,00  22 450,00 
Deltagande i TF:s årsmöte             0,00                 1 582,00 
Värvningskampanj         545,00                    340,00 
Blommor       962,00                    346,00 
Fika Boule      366,00                    360,00 
Begravningar      549,00                    400,00 
Hemsidan   5 367,00          0,00 
Upplösning Ej erhållen faktura -7 000,00          0,00 
Summa kostnader             138 600,50             130 583,50 
      
Förlust/Vinst  8 659,50     -600,50  
  
Borås, 2018-01-26    
Ulla Åkerfeldt    
Kassör 
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Dela med dig av dina minnen och foton!
Många av Er har säkert både intressanta och roliga minnen
från tiden på Televerket eller Telia.
Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ordnar vi så att 
detta kommer med i Telningen.


