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Årsmötet 2018 var förlagt på Jula Hotell & Konferens i Skara, en trevligt mötesplats som vi 
varit på en gång tidigare.

Eftersom mötet hölls i den stora konsthallen så kunde vi naturligtvis beskåda verk av Anders Zorn, Bruno 
Liljefors, Jenny Nyström, Carl Larsson m fl.
Mötesförhandlingarna inleddes med att Kjell Engström hälsade alla välkomna och kunde konstatera att det var 
118 medlemmar som var närvarade på detta möte.
Han berättade att vi idag är 512 medlemmar och när föreningen startades för 30 år sedan så trodde alla 
att denna förening skulle minska i antal, men det blev istället tvärtom. Därefter följde den sedvanliga 
parentationen för de medlemmar som inte finns med oss längre.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till sekreterare valdes Marie-Louise Ström.
Cai Mellstedt visade alla våra uppgifter på storbild, detta för att värna om miljön och inte använda oss av en 
massa papper. 
Kjell Engström läste upp verksamhetsberättelsen för 2017. Vi har även i år haft en aktiv medlemsvärvning 
vilket bidragit till det stora medlemsantalet och att vi fortfarande är den näst största föreningen i förbundet 
Teleseniorerna.
Ulla Åkerfeldt redovisade bokslutsrapporten och pratade om det ekonomiska läget just nu. Styrelsen lade ett 
förslag om att höja medlemsavgiften som varit densamma sedan föreningen startade. Detta beviljades, 150 kr 
kommer avgiften att vara fr o m 2019. Björn Karlsson läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet.
Nisse Lundh redogjorde för valberedningens förslag som klubbades 
igenom och därmed har vi fått en ny ordförande som heter Sören Larsson, 
samt en ny ledamot som heter Bengt Persson och Barbro Johansson som 
valdes till revisor.
Kjell Engström tackade Jonas Gabrielsson för väl utförda mötesförhand-
lingar.
Därefter avtackades Kjell Engström som varit ordförande i klubben under 
18 år med en stor blombukett. Han berättade sedan en hel del roliga 
händelser som han varit med om under sin arbetstid på Televerket/Telia.
Vi avtackade även Björn Karlsson som varit revisor med en blombukett.

Därefter fick vi möta mannen som minns mer än någon annan nämligen 
Jonas von Essen som är tvåfaldig världsmästare i minnesteknik, och varit 
med på TV många gånger. Han kan lägga tusentals siffror, spelkort och 
faktauppgifter på minnet snabbare än vad man skulle tro var möjligt. Vi fick 
bl.a lära oss att träna in hur vi skulle minnas världens tio största länder till 
ytan. Detta klarade vi under många glada skratt, en väldigt trevlig och 
underhållande upplevelse. Därefter fick vi möjlighet att köpa hans böcker.

Revisorn Björn Karlsson, 
mötesordföranden Jonas och 
mötessekreteraren Marie-Louse

Jonas fick en blomma för väl utfört arbete 
och Björn avtackades som revisor

Kjell avtackades som 
ordförande av Sören och Marie-
Louse 

Jonas 
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Sedan intogs en god lunch och alla fick möjlighet att beskåda det jättefinna lotteribordet som hade köps in av 
Cai, Gunn-Britt och Ulla. Lotterna gick åt med en väldig fart.

Efter detta fick vi en nostalgitripp med Malmbäcks egen Elvis som heter Ehrling 
Lundberg. Vi fick veta att han tidigare har arbetat som musiklärare under 28 år 
och även varit kantor i svenska kyrkan. Han berättade roliga händelser ur sitt 
liv med musiken och spelade många fina låtar från 50- o 60-talet. Det var svårt 
att sitta still till den svängiga musiken. 

Årsmötet avslutades med den populära 
lotteridragningen och det var många nöjda 
vinnare.           Marie-Louise
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Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2018.
Det går även att värva sin respektive partner.

Svante Alexandersson, Floby.

Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se, 033-26 10 10, 070-639 69 29.

Nya medlemmar

Anders Gustavsson, Ulricehamn
Hillevi Andersson, Borås
Kjell Hjalmarsson, Borås
Annica Svensson, Borås
Thomas Svensson, Borås 
Christer Tholin, Skövde

Avgående ordföranden Kjell Engström (18 år som 
ordförande), tidigare ordföranden Sten-Åke Carlsson 
(ordförande i 5 år) och nyvalde ordföranden Sören 
Larsson (Lidköping)

Planerad utgivning av Telningen 2018
Telningen planeras givas ut veckorna 24, 36 och 43.
Till nästa nummer av Telningen vill vi ha material senast 1 juni.
Material skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

Medlemmar som lämnat oss

Lotterier
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.



5

Månadsträffar
Borås

Den 22 maj gör vi en resa med buss till Limmared och Svenljunga. I Limmared gör vi ett besök på Glasets 
Hus där vi besöker glasmuseét, glashyttan och utställningshallen. Genom lottning kan dessutom två av oss 
pröva på glasblåsning och skapa sitt eget glasföremål.
Dessutom finns 13 antik- och loppisaffärer att besöka om det finns tid.
Efter Glasets Hus intar vi lunch på Limmareds Värdshus. Där blir vi serverade värdshusets berömda schnitzel 
med gröna ärtor, stekt potatis och kryddsmör samt dricka, kaffe och kaka.
Efter lunchen åker vi vidare till Svenljunga och Bynanders Motormuseum. Där finns inte bara bilar utan även 
mopeder/motorcyklar, radioapparater och samling från en gammal lanthandel. Där blir vi också serverade en 
fika.
Avresa från Resecentrum 09.15. Kostnad 350 kr.
OBS! Anmälan senast 15 maj till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com eller telefon 070-636 02 06.
Anmälan är bindande.
Ange vid anmälan om ni önskar något annat än schnitzel. 

            Välkomna!

Vårresa

Skövde
Kommande träff som vanligt måndagen den 7 maj på Soldathemmet kl 10.00.      
            Välkomna!

Mariestad-Töreboda
Försommarträff för Televeteranerna i Mariestad och 
Töreboda 

Vi träffas vid Elgåsens Restaurang & Café i Älgarås torsdagen 
den 31 maj kl 11.30.
Där kommer vi att bli serverade en varmrätt bestående av torskrygg med skirat smör, potatis, sallad, kaffe o 
kaka till ett pris av 150 kr/person.

Efter detta kan de som vill gå över vägen till “Älgarås Vagnmuseum” för att beskåda ca 200 vagnar, slädar 
och hästredskap från gamla tider i Älgarås. Dessa ekipage hyrs ut för olika evenemang. Detta måste vi 
förboka så passa på att anmäla dig. Inträdet är 50 kr.

Anmälan senast torsdagen den 24 maj till Göran 0506-10144, 070-5675795 eller 
Agneta 0501-35440, 070-3528575. 
            Välkomna!
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Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad.
Plats: Oasen i Ulricehamn.
Nästa träffar 24 april och 29 maj.           
            Välkomna! 

Ulricehamn

Falköping-Tidaholm
Vårträff

16 maj kl. 10.30.
Samling vid Skogshyddan, Tofta, Lidköping. Kort promenad i Villaparken sedan fika på Café Skogshyddan. 
Ingen föranmälan. Kom som du är.

30 maj.
Fordonsträffen i Hajstorp, Töreboda börjar kl 18.00. Avresa från Lidköpings Arena kl 16.30. Avresa från 
parkering vid Jula hotell i Skara kl.16.30. 
Ingen föranmälan. Frågor: Kontakta Jan-Åke Holm, Skara, 070-354 57 37, Sören Larsson, Lidköping,
070-651 18 12.  

20 juni kl. 10.30. 
Samling vid parkeringen Varnhems klosterkyrka, Varnhem. Promenad till Kata gård (fritt inträde) sedan fika på 
Café Klostret. Ingen föranmälan. Kom som du är.         
        Sören                                 Välkomna!

Skara-Lidköping
Vårträffar

Vi träffas nästa gång onsdagen 18 april kl 10.00 på Park Bio i Vara.

Den traditionella våravslutningen sker som vanligt hos Lennart Jonsson vid Jämnesjön den 16 maj kl 13.30. 
Med hopp om god uppslutning!           
            Välkomna!

Vara-Herrljunga

Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träff 8 maj. Ingen träff juni och juli.
Plats: Det Goda Hos Lisa. Tid: 10.00. 
Frågor: Lennart Skoog, 070-611 39 06           
              Välkomna!

Svenljunga

Vi i Falköping och Tidaholm planerar för en vårträff på Café Doppingen som är 
belägen vid Hornborgasjön.

Datum är ännu inte bestämd.

Vi återkommer med mer info framöver om datum och tid.   Lars Ekberg 



Aktivitetsberättelser
Föreläsning
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Den 1 februari deltog ett trettiotal boråsteleveteraner i en föreläsning av professor 
Karin M Ekström.
Karin berättade om sin forksning i ämnet ”Konsumtionens betydelse och drivkrafter”.
Det handlade om konsumtion ur olika perspektiv och konsekvenserna av detta. 
Ex v klädkonsumtion som styrs av mode och affärsintressen har en baksida såsom 
konsekvenser för bl a miljön.
Vi fick väl alla en tankeställare om att ändra beteende mot mer hållbar konsumtion.     
   
          Cai

HLR-utbildning
Den 7 mars deltog 16 boråsare i en hjärt- o lungräddningsutbildning. Erik Holm från Röda Korset gav oss 
grundläggande kunskaper i första hjälpen.
Vi fick varsin övningsdocka som vi återupplivade med bröstkompressioner och inblåsningar. Ansträngande 
övning men vi hjälptes åt och bytte av varandra.
Vi fick också prova på hur en hjärtstartare fungerar. Den talade om precis vilka moment vi skulle göra varvat 
med kompessioner och inblåsningar.
Vi fick också öva på placering i stabilt sidoläge.
Vi hade tre mycket trevliga timmar tillsammans (med avbrott för fika) med en mycket duktig och pedagogisk 
instruktör.
               
             Cai
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Erik visar hur mycket man 
komprimerar medan Jonas och 
Stig lyssnar 

Lena Jobbar med sin docka Erik, Jonas och Stig lyssnar efter andning medan Gudrun tittar på



Barbro jobbar med 
hjärtstartaren

Erik hanterar 
hjärtstartaren 
medan Inger 
varnars för stötar

Jonas placerad i stabilt sidoläge av Inger

Ann placeras i stabilt 
sidoläge av Erik

Inger och Gunn-Britt Fo
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Teaterbesök
“Processsen” 
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Vi såg en föreställning som sitter kvar länge i minnet efter vi 
lämnat teatern.

Vi fick en aning om hur våra flyktingar får kämpa för att få rätten 
på sin sida, hur människor som sitter fängslade utan rättegång 
kan känna. 

Processen är inte så enkel att förstå, men skådespelarinsatserna var fantastiska och de gav allt för att vi som 
var där skulle få vara delaktiga i berättelsen om K.

Att pjäsen också hade en del av publiken som deltagare på scen förstärkte upplevelsen!

          Inger Arvidsson



Borås Stadsteater TACKAR för att dom ställt upp och varit provpublik 
vid flera tillfällen vid repetitionerna av pjäsen Processen. 
Som Teatervärd och gammal Telian känner jag mig glad, för att dom sa 
JA, när jag frågade, även om jag fick övertyga några att dom skulle 
klara detta. 
 
TACK, Ingmar o Iris Kochan, Bertil Ekelin, Maggan Nilsson, Marie 
Lindström, Inger Arvidsson, Lisbet Magnusson, Mariana Andersson, 
Ninni Johansson, Maria Strand och Lena Borssén.
 
       Gunn-Britt
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Månadsmöte i Ulricehamn
Månadsmöte på Oasen i Ulricehamn den 27 mars..
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Styrelse Televeteranerna 2018

Ordförande  Sören Larsson  solars413@gmail.com    070-651 18 12
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  Bengt Persson  bengt.glaskulla@gmail.com   070-608 48 98
Kassör   Ulla Åkerfeldt  ullaberit312@gmail.com    070-550 36 36
Ledamot  Agneta Mellgren agneta.mellgren@gmail.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
Revisor   Stefan Apelgren  stefan.apelgren@telia.com  0511-135 45 070-280 16 61
Revisor   Barbro Johansson barbro.i.johansson@telia.com 033-10 05 48 070-520 59 90 
Revisorsuppleant Kurt Joelsson  kurt.joelsson@gmail.com  033-27 12 12
Revisorsuppleant Gull-Britt Ekblad gullbrittekblad@yahoo.se 033-41 11 43 

Valberedning
Sammankallande Nils Lundh        070-365 52 88
   Birgitta Torelund gittan.torelund@telia.com 0500-41 05 29 070-376 18 75
   Ninni Johansson ninni.johansson.ij@gmail.com 033-12 40 65 

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 44 070-567 57 95
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 

Information från kassören
        
* Vi har bytt bank. Vår nya bank är Sparbanken Sjuhärad AB.      
       
Bankgiro-nummer:  846-5098.  Swish-nummer 123 212 71 99   
       
  Nordeas plusgiro-nummer 27 08 10-5 fungerar fortfarande och kommer att vara öppet tills alla betalat sin      
  medlemsavgift.        
* Årsmötet beslutade genom röstning att höja årsavgiften för nästa år till 150 kronor.    
  Vi har haft årsavgiften 100 kronor i över 10 år.        
  
  Av höjninger kommer 25 kronor att gå tillbaka till klubbarna som aktivitetsbidrag.     
  Bidraget blir då 75 kronor per medlem som betalat  medlemsavgiften senast 28 februari.    
  Detta förutsätter att vi erhåller lika stort bidrag från Telia Company som vi fått de senaste åren. I annat fall kommer             
  25-kronan att reduceras procentuellt. 
       
* Följande förändringar är gjorda i stadgarna:      
  1.  Kassören väljs i fortsättningen av styrelsen. Styrelsen kan även välja att ta in 0-2 adjungerade.   
  2.  Nya medlemmar under kvartal 1-3 betalar full medlemsavgift för innevarande år. Nya medlemmar kvartal 4 betalar    
       medlemsavgift som även innefattar nästa år.



Aktivitetsbidrag
        
Klubb   Att nyttja  Totalt   Antal bet. Kr att  Totalt att  Utbet. Utbet. Rest att Antal ej Missat
   från 2017 antal 2018 senast 180228 erhålla nyttja 2018 belopp datum nyttja bet i tid belopp
          
Borås               0          249                  228 11400        11400             21 1050
Falköping+Tidaholm             0            56                   54    2700          2700                            2   100
Kinna+Varberg              0            18                    18     900            900                                        0      0
Mariestad+Töreboda       3542            73                    70   3500          7042                           3   150
Skövde+Hjo+Kbg+Tbo            0            31                    30   1500          1500                                         1     50
Svenljunga        1150            10                      9     450          1600                            1     50
Skara+Lidköping             0            41                    34   1700          1700                           7   350
Ulricehamn             0            19                    18     900            900                            1        50
Vara+Herrljunga             0            26                    25   1250          1250                            1    50
          
Summa         4692          523                  486 24300        28992            37 1850
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Uppvaktning av 90-åring
Lis Malmros
Onsdagen den 7 februari fyllde Lis Malmros 90 år. Hon firade med sin son den dagen och några dagar 
senare var jag där med en vacker bukett från oss Televeteraner. Lis blev mycket glad för uppvaktningen och 
hälsade till alla.  
Vi talade om hennes år i Televerket där hon började som telefonist i Tidaholm år 1944. Året därpå kom hon till 
Skövde och hade många olika roller; lokaltelefonist, landstelefonist, rikstelefonist och elevlärarinna. 1964 bör-
jade hon som chef på Katalogavdelningen och där var hon kvar fram till pensionen 1991.  
Ett roligt minne är att Lis lyckades med hjälp av kommunen få en gammal telefonkiosk (pagod) till Hertig 
Johans Torg. Trots att mycket hänt inom telefoniområdet så finns pagoden kvar på samma plats. Lis minns 
sin tid på Televerket med värme.
          Viola Landelius
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Lite smått o gott



Bilder från förr
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Ingemar, Michael, Gun och Hilkka

Lussefesten 1986 som arrangerades av To

Lasse med röthunden Lillan Kent och Arne Gun, Ingemar och Michael

Och nästa års arrangör är ?????. ? Carl-Johan och Inga

”Esko Werner” (Anders) och ”Tony Melon”(Peter) kokar OS-soppa
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  Kjell minns.....
BERÖMDA UTTALANDEN I TELEVERKET

• JAG SKULLE INTE VILJA VA I DINA KLÄDER - SÅ MYCKET NYTT OCH TEKNISKT SOM DET FINNS NU.
  Telekommissarie Bärring i Jönköping (som snart skulle gå i pension) vid min första kontakt med Televerket 1961.

• NU FÅR FRÖKEN MALM GÅ PÅ ÖGONBLICK, HÖGST 10 MINUTER.
  Vaktföreståndare Britta Magnusson på telefonavdelningen i Borås. När telefonisterna skull gå på toaletten fick man   
  anhålla på lappar som sedan samlades upp och om en stund fick man besked. 

• DET KAN JAG VÄL GÖRA MEN VI ÄR INTE DU.
  Telegrambärare Olle Öman till telegrafist som beordrade honom att köpa wienerbröd till kaffet (1940-talet).
   
• SKÅL TA MEJ FAN.
  Generaldirektör Tony Hagström vid telefonkatalogens 100-årsjubileum i Gyllene salen i Stockholms stadshus, dit all  
  katalogpersonal var inbjudna.

• GÖRE EN RÄTT SÅ BLIR DET RÄTT.
  Förste kassörska Inga Åhman till Karin Johansson och Svea Järnblad när de kollat ett års arbetsorder mot   
  abonnemangstocken. Ett jobb som tog över en vecka, när det inte stämde på 8 kr. Då fick de börja om för att hitta felet.

• NI BEHÖVER JU BARA TVÅ STOLAR FÖR NI SITTER JU INTE SAMTIDIGT ALLA TRE.
  Linjemästare Åke Johansson till KK-personalen när de ville ha nya stolar.

• NÄ JAG HAR BARA TVÅ LINJETÄNGER KVAR OCH DET KAN KOMMA NÅN SOM BEHÖVER DOM.
  ”Rumpen” på förrådet när Tommy Skog ville ha en ny linjetång när den gamla gått sönder.

• JAG Ä SOM JAG Ä - DET ÄR INGET Å GÖRA VE DÄ.
  Linjemästare Sten-Åke Carlsson när vi var osams om hur mång reparatörer han behövde anställa.

• HELVETE – JAG FÅR AVSKED PÅ GRÅTT PAPPER.
  Sture ”Stussarn” Gabrielson när han glömt att beordra ändring av 179 register för 25 riktnummerområden i Norrland på  
  Borås station. Annons om den nya automattrafiken stod på första sidan i Borås Tidning.

• JAG KAN INTE SÅ MYCKET OM DETTA.
  Driftchef Gunnar Nyberg vid en genomgång. HELLER ropade vi då (bl a Svarén och jag).

• JAG HAR ALLTID TYCKT ATT ENGSTRÖM VARIT EN SLÄTSTRUKEN DJÄVEL-
  Nybergs uttalande om mig vid en ”Charmkurs” när det gällde redovisning av olika personliga egenskaper, där det    
  visade sig att jag hade lika stor andel av de tre egenskaperna som gällde. (Jag fick igen för bl a ovanstående).

• DET PASSAR SIG INTE. 
  Övervaktföreståndare Stina Liedvall när driftchefen Gunnar Nyberg skulle lägga bort titlarna med henne.

• SLÄNG UT DEN DJÄVELN.
  Otto Setthagen till BT:s legendariske fotograf Bergman på en produktionsträff, när han undrade om han fick ta en bild.  
  Bergman tog sin bild och tackade för det trevliga mottagande.

• DET VAR GOTT KAFFE.
  Teledirektör Hjalmar Mårild när han fick starkglögg på driftstaben på Lussedagen.

• SÅ ONT OM FOLK FÅR VI ALDRIG PÅ BORÅS TELEOMRÅDE SÅ VI BEHÖVER ANSTÄLLA NN.
  Underhållschef Bo Svenssons yttrande till chefen för Televerket om en reparatör som överklagat ett negativt besked    
  om återanställning.


