
Ansvarig utgivare: Cai Mellstedt

    Medlemsblad nr 2 2019



Årsmötet
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Årsmötet 2019 var förlagt på Karstorps kursgård, Skövde. 

Mötesförhandlingarna inleddes med att Sören Larsson hälsade alla välkomna och 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. Tyvärr fungerade bara en sida så verksamhetsberättelsen, 
Gunn-Britt Scherdins motionen och styrelsens förslag fick läsas upp av Sören Larsson, allt för att värna om 
miljön och inte använda oss av en massa papper.  

Sören Larsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2018. 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 informerade om det ekonomiska läget just nu. 

Stefan Apelgren läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

Årsavgiften för 2020 beslutades till 150 kr, och av detta kommer 75 kr att överföras till klubbarna om 
medlemsavgiften betalas före 28 februari 2020. 

En motion från Gunn-Britt Scherdin har inkommit före januari månads utgång angående antal av tidningen 
Telningen som enligt motionen ska ges ut 5 gånger per år, med förslaget var också 5 frågor till styrelsen. 
Styrelsens förslag är att det är styrelsen som beslutar om antal styrelsemöten och därmed antalet Telningen 
per år. Styrelsens förslag bifölls av årsmötet.  

Nisse Lundh redogjorde för valberedningens förslag som klubbades igenom och därmed har vi fått två nya 
styrelseledamöter som heter Birgitta Torelund och Jan Aronsson. Klubbar har slagits samman och är 
f ro m i år 9 st. Kontaktombuden är för Borås Carina Svensson, Kinna/Varberg Lars-Erik Fägersten, 
Svenljunga Lennart Skoog, Ulricehamn  Anne-Marie Olander, Lidköping/Skara Sören Larsson, Mariestad/
Töreboda Tomas Malmsten, Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg Håkan Ludvigsson, Vara/Herrljunga Sven 
Frostberger, Falköping Jan Aronsson. Nya i valberedningen är Börje Storm och Lars-Åke Larsson.  

Från styrelsen avtackades Marie-Louise Ström och Agneta Mellgren med var 
sin blombukett. 

Vi avtackade kontaktombuden Gull-Britt Ekblad, Ingemar Sjöström, Lars Ekberg
med var sin blombukett. Ej närvarande kontaktombud var Göran Johansson 
och Björn Olsson. 

I valberedningen avtackades Nisse Lund och Birgitta Torelund med var sin 
blombukett. 

Sören Larsson tackade Jonas Gabrielsson som fick en blombukett för väl utfört 
arbete som mötesordförande.  

Därefter fick vi möta Gillis Hellberg och en lektion vad som kännetecknar humor i olika länder och mellan 
landskapen allt från norr till söder. Många skratt och applåder fick Gillis från deltagarna nu gäller det bara att 
komma ihåg allt. 
 
Sedan intogs en god lunch och alla fick möjlighet att beskåda det jättefina lotteribordet som hade köps in av 
Ulla. Lotterna gick åt med en väldig fart.  

Efter detta fick vi en nostalgitripp av 50-tals låtar med The Sweet Ladies som för dagen förstärk med en 
Gentleman. Det var svårt att sitta still till den svängiga musiken.

Agneta och Marie-Louise avtackas 
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Årsmötet avslutades med den populära lotteridragningen och det var många nöjda vinnare.

            Sören

Avtackade kontaktombuden Ingemar, Gull-Britt och Lars

Avtackade valberedeningen Birgitta och Nisse

Jonas fick också en blomma för väl 
utfört arbete

Även Anita och Ann-Britt har det bra

Gillis Hellberg

Ingemar och Jonas ser ut att trivas

Sten-Åke, Stefan, Pelle m fl
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The Sweet Ladies och en Gentleman Petter och Roland

Marie och Ulla

Lotterivinsterna
Bussresenärer
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Motion till Televeteranerna vid fd. Borås teleområde årsmöte den 20 mars 2019. 

Utgivning av medlemstidningen Telningen.
Under ett antal år så har Telningen kommit ut till medlemmarna i föreningen 5 ggr/ år.
I första numret av Telningen 2019 står det att läsa om när planerad utgivning är:
Telningen planeras givas ut veckorna 6, 16, 34, 44, 2019.
Med andra ord så drar vi nu ned på ett nummer av Telningen, vilket jag ifrågasätter, eftersom ett beslut tidigare 
är tagit i styrelsen att den skall givas ut 5 ggr/ år, eftersom föreningen, har svårt att nå flera av medlemmarna, 
då många medlemmar saknar mejl.

Mitt förslag är att årsmötet tar beslut att Telningen skall utges 5 ggr/ år som det tidigare tagits beslut om.

Med vänlig hälsning 
Gunn-Britt Scherdin

Styrelsens förslag är att motionen avslås. 
Styrelsen beslutar antal styrelsemöten utifrån verksamheten år för år och därmed också antalet av 
medlemstidningen Telningen. 

Styrelsens svar på frågor från Gunn-Britt Scherdins motion till årsmötet 2019.

Gunn-Britt Scherdin
1. Skulle vilja ha en redovisning på mer kostnad för föreningen på VAD det kostar att ge ut ett nummer till.

Styrelsens svar
2 700 kr för Telningen och 1 600 kr för mötet. Summa 4 300 kr.

Gunn-Britt Scherdin
2. Om nu beslutet står fast vid beslutet 4 nr/år, som styrelsen har tagit, så vill jag att styrelsen skriver något om 
detta i kommande Telning.

Styrelsen svar
Kommentar i Telningen från årsmötet.

Gunn-Britt Scherdin
3. Vill också att styrelsen motiverar varför det är så långt mellan utgivningsdatumen vår (v 16) och höst (v 34).

Styrelsens svar
Långt uppehåll av Telningen över sommaren eftersom det inte finns någon större aktivitet under denna tid.

Gunn-Britt Scherdin
4. Vill också ha en motivering HUR, föreningen skall nå medlemmarna som inte har mejl, dom betalar faktiskt 
samma medlemsavgift 150 kr, som vi andra.

Styrelsens svar
Genom att tidigarelägga nr 3 når vi alla medlemmar i rätt tid. Alla medlemmar får samma antal nummer av 
Telningen antingen per mail eller post.

Gunn-Britt Scherdin
5. På Televeteranernas hemsida står det att läsa: Styrelsen träffas fem gånger om året och medlemsbladet 
Telningen utkommer fem gånger på år.

Styrelsens svar
Hemsidan uppdaterad med beslutade 4 Telningar per år samt 4 styrelsemöten. Ev. ändring av hemsidan 
beroende på vilket beslut årsmötet fattar.
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Månadsträffar
Borås
Stadsvandring
Vi gör en Stadsvandring med Boråshistoria. Guide: Jan-Åke Brorsson.
Tid: 23 maj kl.14.00. Samling vid Knallestatyn.
Max 30 personer. Anmälan till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00 alt 070-639 69 29 
senast 19 maj.
            Välkomna!

Onsdagen den 22 maj kl 19:00 kommer kören Notknäckarna att  
framföra konserten ”I Kärlekens Tid”.
Konserten sker i Lutherska missionskyrkans fina lokal på Kungsgatan 23 i  
Borås.  
För första gången på flera år erbjuder nu Notknäckarna en egen konsert. 
Det är alltså ett unikt tillfälle att för endast 100 kr (ordinarie pris 150 kr) kunna  
njuta av körsång med solister, ensemblesång och kompgrupp.
Programmet innehåller:
• Klassiska vårsånger     • Moderna sommarfavoriter  
• Finstämda sånger på kärlekstema  • Sånger som ger dig en skön känsla inför den  
                                                                                    stundande sommaren 

Att observera är att gratis fika erbjuds i anslutning till konserten.
Anmälan till Gunn-Britt Schedin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alt.070-651 76 99 
senast 30 april. 30 biljetter bokade. Anmälan är bindande. 

  Se vidare om Notknäckarna på sid 11.        Välkomna!
Povel Ramel-gala på Sagateatern i Borås i höst! 
En ödmjuk hyllning till Sveriges nöjesgigant!

Jan Hjalmarsson med stor ensemble  
- Kören Notknäckarna
- Borås Salongsorkester 
- Smoke Rings Sisters 
- Tina Rehn-Wikström 
- Margareta Rosberg 
- Ingemar Augustsson
- Kapellmästare: Göran Åhlfeldt 
 
Föreställningens längd ca 3 tim inkl paus.
Vill ni förbeställa fika eller mat - gör det på 
SAGA Mat & Dryck 033-12 20 22. 

  Söndag 27 oktober kl 15.00 

  Biljettpris 350 kr (ord pris 420 kr).
Anmälan till Gunn-Britt Schedin,  
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon  
033-10 67 77 alt. 070-651 76 99 
senast 15 augusti. 30 biljetter bokade. Anmälan är 
bindande. 

    Välkomna!
Heldagsutflykt till Husqvarna den 11 september
Företaget Husqvarnas historia börjar 1620 med vapensmide, vid 1877 började man tillverkningen mot den 
civila marknaden och de kommande decennierna ser många nya produkter dagens ljus, såsom jaktvapen, 
kaminer, spisar, cyklar, motorcyklar och hushållsprodukter. Idag är Husqvarna-koncernen världens största 
tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmare.

På Rudenstams Bär & Frukt som är beläget i Skärstadalen utmed Vätterns Östra strand. Här har man odlat 
frukt sedan 1942, odlingen bedrivs idag av fjärde generationen Rudenstam.
  
Den 11 september gör vi en resa med buss till Husqvarna. I Husqvarna börjar vi kl. 10.15 med en guidad 
visning på Husqvarna museum. Efter visningen åker vi iväg för att äta lunch.   
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Falköping-Tidaholm
Vårträff
Vi planerar en träff vid kaffeserveringen på Ålleberg den 7 maj klockan 10:00.        
På programmet en kortare tipspromenad, sedan kaffe o fika å tjöt runt kaffebordet.
Smakrika priser lottas ut bland de som går tipspromenaden.
Fika betalar var och en själv. 
Den som vill samåka samlas på parkeringen vid Bryngelsgatan 09:30.

Vi har sökt kontakt med Ållebergs Ryttare men ej lyckats fullt ut 
ännu…… det får la bli en överraskning om de dyker upp denna dag.
                
      Jan  Aronsson       
            Välkomna!

Därefter åker vi vidare till Rudenstams Bär & Frukt där vi får en guidad visning av deras odlingar och historia. 
Efter guidningen blir det fika med äppelkaka och vaniljsås. Innan hemfärd finns också möjlighet att besöka 
deras gårdsbutik.

Buss avgår från Borås kl. 08.45 och vi beräknar att vara hemma igen vid kl.17.30.

Pris 250 kr för medlem i Boråsklubben, övriga 435 kr. OBS! Anmäl dig senast 9 augusti till Marie Lindström, 
marie@frista.se  eller mobil 070-639 69 29.  Anmälan är bindande.  Meddela om du har önskemål om ”speciell 
kost” p g a allergi.

Till er som har Internetbank betala gärna på bankgiro 846-5098 eller Swish 123 212 71 99 några dagar före 
resan.                   

            

            Välkomna!
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Mariestad-Töreboda
Försommarträff för Televeteranerna i Mariestad och 
Töreboda 
Vi träffas onsdagen de 22 maj kl. 12.00 på gamla fängelset ”Vita Duvan”
Vi blir serverade Lunch och kaffe. Dessutom en fängslande guidning av 
Tomas Olsson.
Kostnad endast 75 kr. 
Då det kan vara ont om parkeringsplatser vid fängelset, kan vi rekommendera 
parkeringen på andra sidan gatan vid tennisbanorna i Alhagen.
Anmälan senast den 6 maj till Tomas 0506-40409 eller Leif 070-3444277.   Välkomna!

Höstmöte
Höstmötet blir i år på Träffpunkt Simonsland 2 oktober.
Boka in dagen redan nu. Mer information kommer senare.

Skövde
Kommande träff som vanligt måndagen den 6 maj på Soldathemmet kl 10.00.      
            Välkomna!

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träff 7 maj. Ingen träff juni och juli. Tid: 10.00.
Plats: Ring Lennart Skoog, 070-611 39 06.           
            Välkomna!

Vara-Herrljunga
Vi träffas nästa gång onsdagen 17 april kl 10.00 på Park Bio i Vara. 

Den traditionella våravslutningen sker som vanligt hos Lennart Jonsson vid Jämnesjön den 15 maj kl 13.30. 
Med hopp om god uppslutning!           
            Välkomna!

8 maj träffas vi på Cafe Skogshyddan i Lidköping kl 09.30. 
Promenad och fika.
Kom som du är.
Ingen föranmälan.
19 juni. Boka denna dag. Plats meddelas senare.  Sören                               Välkomna!

Vårträffar

Skara-Lidköping

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad.
Plats: Oasen i Ulricehamn.
Nästa träffar 30 april och 28 maj.           
            Välkomna! 



Aktivitetsberättelser
Borås Kongresshus
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45 televeteraner besökte Borås nya Kongresshus den 19:e februari. Vi blev varmt 
mottagna och uppdelade i två grupper av 2 trevliga guider, Josefine och Chatrin. 

Wikipedia säger följande om kongress:
”Kongressen skiljer sig från den vanliga konferensen med sin större storlek. En 
kongress innebär vanligen en samling som sträcker sig över minst en dag, ofta fler, 
och där en högtidlig middag eller bankett är en del av programmet. Även lokalmässigt 
är kongressen avsevärt större än konferensen; många mindre kontor har ju exempelvis 
ett konferensrum, men knappast en kongresshall. Som tumregel har föreslagits att en 
kongress har minst 144 deltagare.”

Borås Kongress är uppdelad på 6 våningsplan och innehåller 23 mötesrum i varierande storlekar. Rummen 
är namngivna efter olika teman för varje våning. På våning 6 ligger det enda rum som är namngivet efter en 
boråsare. Det är ett vackert rum där 22 personer kan sitta runt ett ovalt bord. Detta rum heter Birger Forsell. 
Han har varit präst i Borås men det var inte många som visste vem han var. 

Det finns endast 4 fasta stolar i hela kongressen. Alla stolar och bord kan placeras efter angivna önskemål. 
Det är otroligt mycket teknik som styr allt detta. På bottenplan finns många toaletter placerade tillsammans 
med kapprummet. De finns endast ett fåtal toaletter på varje våningsplan.

Den största salen heter Kongressalen. Den tar 1000 personer och har en LED-skärm på 10 x 4 meter. Denna 
kan delas upp i 4 olika bilder. Salen har en gradänglösning, dvs. en trappsittning, denna kan helt fällas ut och 
in i väggen. Här finns även en balkong som ger en fantastisk överblick av händelseförloppet i resten av salen.

Prada är ett rum som tar 150 personer i biosittning eller 100 ätande gäster. I denna sal kan all teknisk 
utrustning gömmas i väggar och tak för att man skall få en ”hemma-känsla” om man tex. vill fira födelsedag 
eller andra begivenheter. Utanför finns en altan om man vill hämta frisk luft.

Många av lokalerna är försedda med stora fönsterpartier vilket gör att ljuset strömmar in. Det är inte mycket 
som är bevarat  från tiden då lokalen var en biograf. Entrén är flyttad till Järnvägsgatan, balkongen finns kvar 
likaså marmortrappan och smidesräckena vilka man fått dispens för att använda eftersom de är för låga för 
vår nuvarande standard i offentliga lokaler. Vid balkongen hänger en gardin som är tillverkad av elever på 
Textilhögskolan. Det är en ”smart textile” som är vävd i koppartråd och absorberar ljus. 

Korridorer löper genom hela huset på varje våning och är öppna så man kan se uppifrån och ner. På 
väggarna ville arkitekten ha marmorplattor men det visade sig för dyrt. Kompromissen blev en murad vägg av 
krossad marmor. Det tog en  vecka för 10-12 inhyrda specialutbildade italienare att mura upp väggen. De höll 
på dag och natt. Tekniken heter stucco lustro och är en teknik från romartiden.

Inom kongressens väggar lagas all mat till de olika evenemangen. Köket är på 350 kvadratmeter. Man  
                    strävar efter att använda så mycket  
                    närproducerat som möjligt. Vi blev  
          serverade kaffe och morotskaka,  
          rikligt tilltagen, samt en härligt  
          smoothie. 
                     Ulla
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Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2019
Det går även att värva sin respektive partner.

Planerad utgivning av Telningen 2019
Telningen planeras givas ut veckorna 16, 34 och 44.
Till nästa nummer av Telningen vill vi ha material senast 10 augusti.
Material skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

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.

Nya medlemmar
Eva Bengtsson, Borås
Martin Bengtsson, Borås 
Anita Holgersson, Falköping
Medlemmar som lämnat oss
Stig Larsson, Töreboda
Jan Junehagen, Skara
Gun Andersson, Borås
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se, 
033-26 10 10, 070-639 69 29.

OBS! Bussresan till Karlstad 16 maj
Vi avreser från Anna Linds plats kl 07.30.
Därefter stannar vi i Fristad vid Järnvägsstationen ca 07.45.
Nästa stopp blir i Skara vid Jula Hotell ca 09.00.
Sista stopp gör vi i Mariestad vid Rattugglan ca 09.30.

Kolla gärna med de medresenärer du känner till att de känner till tider och platser.

Notknäckarna är en blandad kör (både damer och herrar) med sin bas i Borås med omnejd. Den har funnits 
sedan 1982 och sjunger en bred repertoar av genrer och sånger.
Vi är c:a 40 sångare med lång erfarenhet och har stor entusiasm att dela med oss av.
Flera av sångarna har uppträtt i musikaler med solistroller och som del av ensemble.
 
Exempel på körens framträdanden de senaste åren:
• Julkonsert med Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren
• Konsert med ABBA-tema med Johan Stengård
• Konserter med Sven-Bertil Taube, Roger Pontare, Tomas Di Leva m fl
• Olika konserter i Borås med omnejd    Men nu alltså:
         En egen konsert ”I Kärlekens Tid”
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Styrelse Televeteranerna 2019

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  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com 0515-102 03 073-943 43 90
Vice sekr  Bengt Persson  bengt.glaskulla@gmail.com   070-608 48 98 
Ledamot  Birgitta Torelund gittan.torelund@telia.com   070-376 18 65
Kassör   Ulla Åkerfeldt  ullaberit312@gmail.com    070-550 36 36
Ledamot, ansv utg 
Telningen, webbansv Cai Mellstedt  c.mellstedt@hotmail.com 033-29 44 94 070-636 02 06

Revisor   Stefan Apelgren  trestegsvals@gmail.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  033-24 13 65 070-219 38 21
Revisorsuppleant Gull-Britt Ekblad gullbrittekblad@yahoo.se    070-681 11 42

Valberedning
Sammankallande Börje Storm  borje.storm@hotmail.com 0510-26 918 070-631 27 80 
   Lars-Åke Larsson lars.kj26@gmail.com  0510-53 52 22 073-047 69 48
   Ninni Johansson ninni.johansson.ij@gmail.com 033-12 40 65 070-459 08 89

Kontaktombud 2019
Borås   Carina Svensson caranna.cs@gmail.com      073-337 01 57
Kinna/Varberg  Lars-Erik Fägersten fransoskar63@telia.com     070-346 40 91
Falköping  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com 0515-102 03  073-943 43 90  
Mariestad-Töreboda Tomas Malmsten malmsten_tomas@yahoo.se 0506-404 09  076-107 58 15  
Skara-Lidköping Sören Larsson  solars413@gmail.com      070-651 18 12
Skövde-Hjo-Tibro- 
Karlsborg  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    070-560 90 10 
 

Aktivitetsbidrag
        
Klubb   Att nyttja   Totalt  Antal bet.  Kr att  Totalt att     Antal ej    Missat
   från 2018  antal 2019 senast 190228 erhålla nyttja 2019   bet i tid    belopp  
           
Borås   0  244  203  15225 15225             41     3075
Falköping+Tidaholm 0   57    54   4050   4050               3       225
Kinna+Varberg  0   20    17   1275   1275               3       225
Mariestad+Töreboda 3842   70    59   4425   8267              11      825
Skövde+Hjo+Karlsborg+Tibro 0   30    25   1875   1875               5       375
Svenljunga  1400   10      8     600   2000               2       150
Skara+Lidköping  0   38    33   2475   2475               5       375
Ulricehamn  0   22    17   1275   1275               5       375
Vara+Herrljunga  0   27    24   1800   1800               3       225
            
Summa   5242               518  440  33000 38242             78      5850
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”Nyheter från kulturbygden.” Yngve Gustavsson 95 år!
Vår nestor i Falköping Yngve Gustavsson fyllde 95 år den 25 mars och vi 
uppvaktar med en ”orange” Teleblombukett. 
Det blev en trevlig pratstund denna soliga vårvinterdag vid köksbordet 
hemma hos Yngve. Yngve har fortfarande kvar glimten i ögat och är rapp 
i tanken. Yngve följer fortfarande med i politiken dagligen,  hans stora 
intresse, samt laget i hans hjärta ”Elfsborg IF”.

-Ni får ursäkta att jag är lite omplåstrad, en lite olycka hände när jag skulle 
ta på strumporna häromveckan och jag slog över ände och skrapade upp 
mig lite i pannan, berättar Yngve. Saker och ting går ju lite långsammare 
nu förtiden, bilen sålde jag för ett år sedan (vid 94 års ålder) och nu blir det 
bara till att köra rullator, berättar han vidare.
 
Vi kom in på gamla teleminnen och den klassiska sanna berättelsen om 
Yngves tax som fick ett uppdrag i Televerkets tjänst.  
Vid gamla lasarettet i Falköping skulle det sättas upp lite nya anknytningar i en annan byggnad på området. En av 
stadens elektriker hade försökt länge och väl att få igenom ett dragsnöre i befintliga rör och i en kabelkulvert men 
utan lyckat resultat. Gräva igenom lasarettsparken eller hänga upp tukatråd mellan träden var uteslutet.   
Apparatuppsättare Bengt Thilén och Yngve slog sina kloka huvuden ihop och kom att tänka på Yngves korthåriga 
tax. 
-Vi kanske skulle prova med att släppa igenom min tax med ett dragsnöre fastbundet i halsbandet, föreslår Yngve. 
Sagt och gjort Yngve kör hem och hämtar taxen. Vid kulvertens ena ända placerar sig Bengt Thilen och i andra 
ändan Yngve med taxen där knyter han fast ett dragsnöre i hundens halsbandet. Bengt Thilen lockar på taxen i 
andra ändan…….
- Taxen kom fram ”sketig och dammig”, såg ut som en mullvad berättar Yngve och fortsätter skrattandes. 
- Han vore ju värd en medalj.  
Taxen belönades med ett 1 hg leverpastej och Yngve fick ledigt resten av dagen för att åka hem och tvätta taxen.  
Televerket fick igenom dragsnöre så att kabel för de nya anslutningarna kunde dras igenom kulverten. 

En stolt tax efter en dag i Televerkets tjänst avnjuter 1 hg leverpastej med glupsk aptit. Tyvärr blev det ingen 
medalj till taxen i kulturbygdens tjänst. 
          Jan Aronsson

181231        
BALANSRÄKNING          Grattisblommor 2018 
           Britta Levenby B       180125
Kassa        6 869,00  Spec . Förutbet. Int, uppl. Kostn.    Liselott Malmros Sde                       180207
Plusgiro               0,00  Aktivitetsbidrag    -5 242,00  Ruth Johansson B       180513 
Bank       64 268,90  Dubbelbet medlemsavg.  -1 050,00                         
Förutbet. Int, uppl. Kostn.  -7 192,00  Årsavgift -19     - 900,00   
Skuld Boråsklubben    -34 178,30         Summa    -7 192,00  Spec. Höstmöte 
Eget Kapital    -31 372,00          Inträde              -9 240,00
Summa       -1 604,40  Spec. Lotterier     Hyra+kaffe                5 092,00
     Inköpta vinster   7 858,00  Förtäring             16 172,40
RESULTATRÄKNING    Sålda lotter                   -9 703,00  Underhålln.                 6 838,00
     Sverige-lotter                      850,00  Reseers.                                2 805,00
Intäkter     Summa      -995,00  Summa                   21 667,40
Bidrag     -52 175,00               
Medlemsavgifter    -51 000,00  Spec. Styrelsemöte      Spec. Årsmöte 
Lotterier          -995,00  Hyra + förtäring   3 757,00  Inträde                  -17 850,00
Summa intäkter  -104 170,00  Reseers.+ parkering   4 381,00  Förtäring                                   25 960,00
     Telemöte               0,00  Underhålln.                 7 061,00
     Summa    8 138,00  Reseers.                 4 255,00
Kostnader             Blommor                       440,00
Årsmöte      26 014,00  Spec. Administration     Buss                            6 148,00
Höstmöte      21 667,40  Plusgiro    1 118,00  Summa              26 014,00
Styrelsemöte       8 138,00  Reseers.          725,00   
Administration     15 122,00  Porto    4 246,50  Spec. Övrigt 
Omkostn.ers.       8 300,00  Telningen    8 314,00  Aktivitetsbidrag                  24 300,00
Grattisblommor       1 292,00  Årsavg. OneCom      450,00  Grattisblomma                    1 292,00
Aktivitetsbidrag     24 300,00  Frimärken         180,00  Medlemsvärvn.                       476,00
Övrigt          941,00  Swish         88,50  Boule                                        435,00
Summa kostnader   105 774,40  Summa                  15 122,00  Hjärnfonden                          30,00
             Summa                                   26 533,00
Omslutning       1 604,40        
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Lite smått o gott

För 50 år sedan

Du vet att du börjar bli gammal när......

...du äntligen har råd med allt du önskar dig och doktorn 
förbjuder alltihop.

...du ringer dina vänner för att be om deras telefonummer.

...du börjar fundera över bilens förmåga att flytta sig från       
platsen där du parkerade den.

...du stannar i trappan för att hämta andan, och inte minns 
om du var på väg upp eller ner.

...du blivit frustrerad över instruktionen ”tryck på valfri 
tangent”. Varför ber de dig att göra det när det inte finns 
någon tangent med terxten ”valfri” på tangentbordet?

...du har knutit skorna och funderar på om det är något 
annat du kan göra när du ändå är där nere.

...du går upp på övervåningen för att hämta något, 
glömmer vad det var och kommer ner igen med något 
annat du inte visste att du behövde.

En av Gillis historier på årsmötet

Att fira födelsedag
3 grabbar skulle fylla 60 år och skulle ut och fira. 
Frågan var bara vad de skulle göra. 
En föreslog:
Vi går till Stadshotellet för där finns det många 
vackra damer.
Tiden gick och nu skulle de snart fylla 70 år. Hur 
skall vi fira detta? 
En föreslog:
Vi går till Stadshotellet för där har de så god 
mat.
80-årsdagen närmade sig och frågan kom upp 
om hur de skulle fira detta. 
En föreslog:
Vi går till Stadshotellet för där är så lätt att ta sig 
in.
Och så närmade sig 90-årsdagen. Frågan kom 
upp igen om hur detta skulle firas. 
En föreslog:
Vi går till Stadshotellet för där har vi ju aldrig 
varit.

Vargkulan

Vargkulan gav en ombonad och skyddat arbetsplats 
oberoende av väder och vind vid arbete i kabelbrunnar.
Den var dock lite otymplig att transportera.
Vad jag vet fanns den i Borås där den också fick ett 
smeknamn som syftade på en person. Kommer någon 
ihåg smeknamnet?
Om den fanns på andra platser inom teleområdet kommer 
jag inte ihåg men det finns säkert någon annan som vet.
Hör gärna av er till mig så kan vi ta med det i nästa 
nummer.
      Cai


