
Ansvarig utgivare: Cai Mellstedt

    Medlemsblad nr 1 2020

Även i år kommer årsmötet att hållas som ett telefonmöte beroende på den pågående pandemin. 

Innehåll i Telningen är då kallelse till mötet samt erforderliga möteshandlingar. 
Utöver det lite annat som smått och gott.

 

    Medlemsblad nr 1 2021

Hämtat från Telningen nr 4 1991



Årsmöte
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Org.nr. 864501-7669

Kallelse till årsmöte i Televeteranerna inom f d Borås Teleområde
Tisdagen 23 mars kl. 10.00.

Vi kommer även i år att genomföra årsmötet som ett telefonmöte p g a pandemin. 

Ni som vill vara med per telefon anmäler er till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 
070-639 69 29 senast 15 mars. När ni anmäler er kommer ni få telefonnummer och kod till mötet. Ni kommer 
att kunna koppla upp er tidigast kl. 09.50. Tänk på att ha det tyst omkring er. Anledningen till anmälan är att vi 
ska kunna beställa rätt antal linjer och att vi behöver veta hur många som är med på årsmötet.

Bifogat till kallelsen finns nedan:
Dagordning
Stadgeändring
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Specifikation till resultat- och balansräkning
Valberedningens förslag 

Vi kommer inte att gå igenom alla dokumenten utan ber er läsa igenom dessa innan mötet. Finns frågor 
besvaras de på mötet efter varje punkt.
         Väl mött hälsar styrelsen

Dagordning vid årsmöte med Televeteranerna f.d Borås Tlo.

§1.  Årsmötets öppnande.       
§2.  Parentation.       
§3.  Årsmötets behöriga utlysande.
§4.  Fastställande av dagordning.       
§5.  Val av mötesfunktionärer.  
• Mötesordförande
• Val av sekreterare
• Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
§6.  Verksamhetsberättelsen.
§7.  Bokslutsrapporten.
§8.  Revisorernas berättelse.      
§9.  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.      
§10. Fastställande av medlemsavgiften för år 2022.
§11. Behandling av inkomna motioner.
        • Styrelsen förslag ändring av stadgarna §2.
§12. Val av funktionärer
a. Ordförande för 1 år
b. Övriga ledamöter.
c. Revisor samt revisorssuppleanter.
d. Kontaktpersoner.
e. Valberedningen bestående av tre personer varav en är sammankallande.
§13. Övriga frågor.
§14. Avslutning.
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OBS!
Återstående namnteckning (Jan Aronson) kommer att vara klar till årsmötet.
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Specifikation årsbokslut
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Förslag på ändring av stadgar §2 till årsmötet 2021
2018-03-21

Stadgar för Televeteranerna inom f d Borås Teleområde
  
§1 Föreningens namn är Televeteranerna inom f d Borås teleområde.

§2 Ändamål - Verksamhet

● Föreningen skall informera om planerade aktiviteter och dokumentera dessa samt dokumentera  
 medlemmarnas minnen från tiden i Televerket och samla detta i en skrift som ger en bild av   
 telehistorien inom teleområdet.
● Föreningen är helt opolitisk.
● Föreningen skall ha ett årligt möte på våren och skall vara föreningen årsmöte. Årsmötet skall vart  
 annat år hållas i Älvsborg och vart annat år i Skaraborg. Härutöver kan olika aktiviteter anordnas i de  
 olika klubbarna, såsom resor, studiebesök, motionsträffar med mera.



Valberedningens förslag televeteranerna f.d Borås Tlo till årsmötet 2021.

Mandattiden för ordföranden är ett år, för övriga styrelseledamöter är mandattiden två år. 

Ordförande för år 2021  Omval   Sören Larsson   070-651 18 12
Ledamot för 2021-2022  Omval   Cai Mellstedt.   070-636 02 06
Ledamot för 2021-2022  Omval   Jan Aronsson   073-943 43 90 
Ledamot för 2021-2022  Omval   Birgitta Torelund   070-376 18 75

Revisorer väljs på 2 år, samt revisionssuppleanter väljs på 1 år.

Revisor 2021-2022  Omval   Stefan Apelgren   070-280 16 61
Revisorssuppleant 2021  Omval   Ann-Marie Ottosson Carlsson   033-15 50 20
Revisorssuppleant 2021  Omval   Kurt Joelsson   070-219 38 21, 033-24 13 65

Kontaktpersoner väljs på 1 år 2021.

Borås    Omval   Carina Svensson   073-337 01 57
Kinna/Varberg   Omval   Lars-Erik Fägersten  070-346 40 91
Svenljunga   Omval   Lennart Skoog   070-611 39 06
Ulricehamn   Omval   Anne-Marie Olander  0321-703 90
Lidköping/Skara   Omval   Sören Larsson   070-651 18 12
Mariestad/Töreboda  Omval   Tomas Malmsten   0506-404 09
Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg  Omval   Håkan Ludvigsson  073-069 57 72, 0500-43 41 50
Vara/Herrljunga   Omval    Per-Olof Holmström  072-213 20 21
Falköping   Omval   Jan Aronsson   070-636 94 02, 0515-102 03

Valberedning bestående av tre personer varav en är sammankallande väljs på 1 år 2021.

Sammankallande:   Omval   Lars-Åke Larsson   073-047 69 48
    Nyval   Bengt Persson   070-608 48 98
    OmvalNyval  Vakant

Stadgarna Mom.2 

Styrelse väljs på ordinarie årsmöte. 
● Ordförande väljs särskilt. 
● Mandattiden för ordföranden är ett år, för övriga styrelseledamöter är mandattiden två år. 
Detta innebär att tre ledamöter väljs jämna årtal samt de andra tre ojämna årtal. 
● Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt kassör jämte 0-2 adjungerade som styrelsen anser sig behöva.

10 Val av funktionärer

a) Ordförande väljs på 1 år.
b) övriga ledamöter väljs på 2 år.
c) revisorer väljs på 2 år, samt revisions suppleanter väljs på 1 år.
d) kontaktpersoner väljs på 1 år. 
e) valberedning bestående av tre personer varav en är sammankallande väljs på 1 år.
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Månadsträffar

Borås
Vi avvaktar vad som händer med restriktionerna. Kanske går att ordna någon utomhusaktivitet till våren.

Ulricehamn
Ulricehamn står över våraktiviteterna.
Vi ses förhoppningsvis i augusti.
Jag skickar mail när det blir  aktuellt. 
          Anne-Marie 



Inga aktiviteter planerade.          Per-Olof
Se även notering under Lidköping-Skara.

Vara-Herrljunga

Skövde
Inga aktiviteter planerade.          Håkan

Svenljunga
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Inga aktiviteter planerade.
Ring gära mig, 070-611 39 06, för att kolla läget eller bara för att prata en stund.  Lennart

Mariestad-Töreboda
Vi har ingen aktivitet inplanerad.
Vi hoppas som alla andra på bättre tider!
            Tomas 

Falköping-Tidaholm
Inga aktiviteter i Falköping-Tidaholm planerade just nu. Kanske är det tid att planera något för början på 
juni??!!, då förhoppningsvis det värsta med Coronan är överstökat.
            Jan

Lidköping-Skara
Inga aktiviteter planrade för tillfället.  
 
Förslag finns att slå ihop Vara-Herrljunga med Lidköping-Skara. Tas upp så snart det finns möjlighet att orda 
ett möte förhoppningsvis under andra halvan av 2021.     Sören

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. 
Värvningen pågår året ut 2021.
Det går utmärkt att även värva sin respektive partner.

Planerad utgivning av Telningen 2021
Telningen planeras ges ut veckorna 5, 16, 34, 44, 2021. 
Till nästa nummer av Telningen vill vi ha material senast 10 april. 
Skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

Medlemsavgiften för 2021
Medlemsavgiften, 150 kr, skall vara betald senast 28 februari. Swish 123 212 71 99 eller bankgiro 846-5098. 
För de som får Telningen per post bifogas inbetalningskort med denna tidning.

Alla som betalat senast detta datum bidrar till att 75 kr går till den lokala ”klubben” att användas speciellt för 
de olika orternas aktiviteter.
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Rättelse:
Det blev lite fel med namnen på bilden i förra numret.
Rätt namn är fr v: Inga-Lill Larsson, Christina “Kicki” Hagström, Hans-
Åke Lundqvist, Anders Olander, Lena Söderberg, Margot Johansson. 
Sittande: Ewa ?, Anita Sahlberg

Lucia 1976. Carl-Johan, lucia, Jonny och Kjell tärnor

LUCIA 1976

Det var år 74 och fest liksom ikväll
Lucias ljus sig speglade i mången fylld ”putell”

Kihlén han var Lucia ljusets drottning för en kväll
Jag själv blott tärna blivit med Englund och Forsell

Att en gång bli Lucia det önskade jag hett
Men trodde det väl knappast när jag mig i spegeln 
sett

Men i år fick jag chansen tack vare PI
Ty PO grep in och lade sig i

Besluta att tjänst som Lucia den skall lysas ut
Och raskt ifrån Tk ett cirk sändes ut

Det var då som jag tänkte varför skulle det inte 
kunna bli Du
Nu när förord skall lämnas utav PAU

Och oväld fick råda och utskottet fann
Att förtjänstmässigt främst är allt Carl-Johann

Så alla de sökande klart jag slog ut
Och därför gott folk ska Ni veta till slut

Att ungdom och skönhet ej längre förslår
emot tjänsteår

PI= Personalinflytande
PO= Personalorganisationerna
PAU= PersonalAdministrativa Utskottet

Fötjänst och Skicklighet var ju anställningsår 
och kunnande och det var ju det som mättes vid 
tillsättning.

Lite blandat
”Nödvändig” resa till Qatar
Ett ledord när man gör affärer speciellt i denna delen av världen är att du 
måste vara närvarande, ”närvarande då finns du annars inte”. Brukar vara i 
Qatar 6 gånger/år men ingen resa sedan februari 2020. Dags för en nödvändig 
resa då konkurrenter är på plats och tar större del av kakan.

Flyger till Qatar direkt ifrån Stockholm och vid ankomst gäller 7 dagar i 
karantän. Covidtest m m och enklare läkarundersökning. Under karantän får 
du inte lämna rummet. Bra mat serverades 4 gånger/dag som levererades i 
en kasse på dörrhandtaget.  Bestämde mig för att motionera med 10 000 steg 
dagligen och det var 25 steg mellan dörren till sängbordet. Följde också SVT 
med Hemmagympa med Sofia. Bra internet så kontakt med yttervärlden var 
bra. Dessutom har man en app nerladdad i telefon som måste visas vid alla 
affärer, restauranger och hotell.

Grönfärg betyder klartecken och myndigheterna kan följa vart du varit. 
Appen startar upp Bluetooth, så har man varit i kontakt med någon smittad/
testad positivt så kan myndigheten se detta. Lite spännande är det allt med 
övervakningssamhället och tekniken.

Första dagen blev det en långpromenad på Cornichen, 12 km.

Förhandlingarna går bra och många möten som varierar över dygnet tidig 
morgon till ibland sen kväll. Behovet av kanalisation och fiberkabel är stort här, 
speciellt inför Fotbolls-VM 2022.
Väldigt flexibelt program som kan ändras dag för dag.
Behagligt klimat +22 grader och sol varje dag.  Efter 3 veckor i Qatar skall det 
bli gött att resa hem till kulturstaden Falköping.

Soliga hälsningar Jan Aronsson

App som visar statusDet blev långpromenad efter 7 
dagar i karantän
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Från Televärlden nr 11 1992 har denna atikel hämtats.     
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Televerkets Huvudförråd i Slätte
År 1949 byggdes förrådet upp från grunden. 
Det ersatte ett tidigare förråd i Gårdsjö som ligger ca 2 mil längre norrut efter Västra stambanan.
Även Slätte ligger vid denna järnväg. Placeringen var viktig då nästan all material kom med tåg.
Detta förråd servade ett flertal olika teleområden som: Uddevalla, Karlstad, Örebro och Borås.
43 personer hade sitt jobb här under storhetstiden. Detta var i mitten av 1960-talet.
Jag själv jobbade här åren 1965-69. Den mesta tiden i den så kallade växelverkstaden. Där renoverade ca 10 
personer så kallade standardväxlar. Det var växlar med upp till hundra nummer av modell 36 och standard 41. 
Vi gjorde utökningar, bytte reläkontakter och justerade sedan reläerna.
Därefter provades växlarna innan de levererades till sina stationer.
Växlarna användes för den pågående automatiseringen i södra Sverige. Verkstaden lades ned 1969. Då 
ansågs automatiseringen av denna landsdel klar, och verksamheten flyttades till Norrland.
Jag tror att det var Sundsvall.
Övrig personal var ett stort antal chaufförer, truckförare , trådspinnare och folk som plockade ihop den 
beställda materialen. Det fanns också ett blysmälteri där kasserad kabel blev till blytackor och skrottråd. På 
kontoret arbetade 8 personer.

Efter långa och mångåriga diskussioner lades förrådet slutligen ned år 1992.

Personal Slätte 1953
Från v. i övre raden: Sven Johansson, Nils Engvall,
Jakobsson, Folke Gottfridsson, John Lundqvist, 
Bengt Söder, Gösta Lindh, Barbro”Bibbi” Larsson 
och Erik Bohlin.
Främre raden fr. v. Lars Persson, Åke Sandén, 
Fägersten, Olof Davidsson och Oskar Jansson.

På platsen som användes för bygget av förrådet hade många människor mist sitt liv. Här hade nämligen den 
sk Galgbacken för norra Skaraborg legat. Vid grävningar hittades 18 avrättade människor, eftersom  man 
vid denna tid inte fick begravas i vigd jord. Dessa kroppar flyttades då till Fredsbergs kyrkogård. Den sista 
avrättningen skedde år 1862 då ett äkta par från Delebäck i Hova socken halshöggs. De hade giftmördat 
mannens föräldrar. Fram till år 1752 användes hängning som avrättningsmetod. 

          Tomas Malmsten

Blysmältningsanläggningen i bakgrunden Detaljutläggning. Richter Pettersson och Evert Gustafsson 
kallad Pantern
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Åsa telestation Allan Jansson, Gösta Söder

Gösta Söder med stativ på Åsa telestation

Skrot bland annat avhuggna kabelbitar och en snörväxel

Slätteförådet 1960. Då fanns det snö!

Stolpupplaget

Stolplossning Slätte

Tub för impregnerig av stolpar lämnar Töreboda 1939.15 000 
stolpar hade impregnerats.



12

Anna-Greta Brorsson, 
Borås fyllde 90 år den 12 
januari. 
Hon uppvaktades med en 
blommograferad bukett.
    
  Cai

Uppvaktning av 90-åring

Plockepin

Utkörning av linjemateriel. På flaket Evert Gustafsson kallad Pantern

De fruktade vakthundarna

Medlemmar som lämnat oss
Louise Larsson, Borås
Göran Hagberg, Borås
Birgitta Grankvist, Mariestad
Bo Larsson, Ulricehamn
Dan Jernberg, Skövde
 
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie 
Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00
eller 070-639 69 29.

200 kr har satts 
in till Läkare Utan 
Gränser från 
Televeteranerna


