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Kallelse till årsmöte den 16 mars 2022 på Träffpunkt 
Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås.
 
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 föreläser Ingrid Aronsson och Katarina 
Rosenborg från Sparbanken om Digital Ekonomi-
trygghet i vardagen på nätet.
 
På eftermiddagen underhåller Henry Augustsson. Henry är mannen som blandar visor med västgötska 
historier och anekdoter från sitt liv.

Priset är 200:- för medlemmar och 500:- för icke medlemmar. 

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 7 mars.
Kontaktombuden rapporterar till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon  070-639 69 29 senast 8 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 200:- resp 500:- på bankgiro 846-5098 eller Swish 
123 212 71 99 några dagar före.

Program:
*   09.30 Samling med kaffe, te och fralla 
*   10.00 Årsmötesförhandlingar
*   11.00  Föreläsning Sparbanken
*   12.00  Lunch 
*   13.30  Henry Augustsson underhåller 
*   14.30 Dragning lotteri och avslutning

Lämplig parkeringsplats, se sid 17
Kontaktombud, se sid 17

Välkomna till en trevlig dag!   
             Styrelsen

OBS!
Om det p g a restriktioner inte är möjligt med fysiskt möte genomförs mötet som telefonmöte.
Se vidare om telefonmöte sid 13.

Årsmöteshandlingar finns på sid 14-17. 
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Jubileumskonsert lördag 2 april kl 15.00
Jan Hjalmarsson har roat Borås och Sjuhäradspubliken under 40 år. 
Nu vill han i samband med Borås 400- årsjubileum bjuda på en 
jubileumskonsert med godbitar ur hans stora reportoar, som han 
samlat på sig under 40 år.

Tills sin hjälp har han Marie Arturén, Sara Ljunggren, 
Tina Rehn-Wikström,  Alexandra Forsell Åhlfeldt och den stora 
musikalensemblen och Borås Salongsorkester under ledning av 
Göran Åhlfeldt.

Det blir en Galakväll på Sagateatern i Borås. Som vanligt är Jan Hjalmarsson i toppform med galna upptåg 
från hans konserter och musikaler, som många av artisterna varit med i. Idel kända ansikten.

40 biljetter preliminärbokade. Ordinarie pris 400 kr. Vårt pris 375 kr.

Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99 senast 1 mars. 
         
            Välkomna!

Tisdag dag 26 april.  
Plats: Lindormsgatan 17, strax nedanför Sjöbo torg.
Tid: 15.00.
Kostnad: 250 kr/tillfälle. 
Somelier: Vår “egen” Lennart Håkansson. 
Vi kan vara ca 15 pers/tillfälle. 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 14 april till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99. Anmälan är bindande.    
  
            Välkomna!

Vinprovning

I maj planeras en parkvandring med Anton Spets, Stadsträdgårdsmästare i Borås.
Närmare detaljer kommer senare.  
            
Vårresa
I maj planerar vi en vårresa med studiebesök på Ästad Vingård och Grimeton Radiostation. 
Guidad tur på Ästads vingård och lunch.
Studiebesök på Grimetons radiostation med fika.
På hemresan gör vi en paus på Viskadalens Glass.
Närmare detaljer kommer senare.

Säsongsavslutning
Den 14 juni kl 14.00 blir det säsongsavslutning på Vänga Fähus.
Korvgrillning, tipspromenad. Jan Hagberg kommer att visa sin Teleduett.
Kaffe och fika.
Närmare detaljer kommer senare.

Månadsträffar
Borås

Parkvandring
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VÄRLDEN ÄR EN SCEN. 14 Maj Kl 18:00. Stora Scenen.

Det bästa av och med 1 2 3 Schtunk

Under många år har publiken skrattat och gråtit åt och med 
1 2 3 Schtunks oefterhärmliga teaterclowner. Vi har sett dem 
vända ut och in på såväl Shakespeares och Strindbergs som 
Vilhelm Mobergs verk. Klassiker som ”Romeo och Julia”, 
”Hemsöborna”, ”Ett Drömspel” och ”Raskens” har fått många nya 
tonfall och infallsvinklar i clownernas tolkningar. I ”Världen är en scen” har 1 2 3 Schtunk valt ut egna 
favoriter och satt ihop en smällkaramell av scener från klassiker, nyskrivet material och naturligtvis deras 
egenkomponerade musik. Som vanligt utlovas massa skratt!

Biljettpris 150 kr. Ordinarie pris 220 kr. 15 biljetter bokade.

Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99 senast 22 april.

           Välkomna!

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen i månaden. Dock osäkert p g a nya 
restriktioner.
Kallelse via mail.                          
       Ann-Marie

Skövde
Vi träffas normalt 1:a måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00.      
      
       Välkomna!

Teaterbesök Boås Stadsteater

Svenljunga
Normalt träffas vi 1:a tisdagen varje månad kl 10.00.
Lennart Skoog meddelar om det blir någon träffar eller kontakta Lennart , 070-611 39 06, för besked 
            
           Välkomna!



Vi träffas normalt 3:e onsdagen varje månad om intresse finns på 
Park Bio kl 10.00.
         Välkomna!
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Aktivitetsberättelser

Falköping-Tidaholm
Besök på Redberga Konstgård planeras slutet april.

Jag återkommer med närmare detaljer via mail.     Jan

Mariestad-Töreboda
Vi har inget klart med någon aktivitet ännu.
Vi hoppas på en positiv utveckling så vi kan anordna något framåt försommaren!

         Tomas

Skara-Lidköping
Aktivitet planeras i slutet av april.
Besked lämnas via mail. 

Vara-Herrljunga

Föreläsning
Den 4 november fick vi lyssna på Lennart Wasling som berättade om det gamla 
Borås under 1900-talet.

Lennart inriktade sig på att berätta om gamla stadsdelar som inte så många känner 
i dag och nuvarande stadsdelar och hur de utvecklats under åren och typiska 
företeelser och kuriosa. Jämförande bilder då och nu förtydligade vilken stor förändring 
som skett.
Vi trodde oss exempelvis veta 
vad lägenhet och kvarter var 
men det var inte vad vi 
trodde.

Föreläsningen avslutades 
med fika och lite eftersnack.
Vi kunde också köpa hans 
bok “Stadsdelar i Borås”.
   
  Cai 
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Julbord i Borås
Den 2:e december kunde vi åter samlas hos ”Kockesset” för det traditionells julbordet efter uppehåll förra året. 
Efter några välkomstord av Marie var det dags för kallskänken att visa framfötterna. 
Förutom julmust, lättöl och vatten kunde man för en ringa penning erhålla såväl starköl som snaps. 
Bartendern var som vanligt Kjell Engström.  
Alla lät sig väl smaka och strax var det dags för de varma rätterna och därefter den traditionsrika ”Ris a la 
Maltan”.
Till slut var det dags för den stora lotteridragningen. Det som vanligt välfyllda prisbordet som Ulla ordnat, 
skingrades snabbt av glada vinnare.

Vi passade också på att tacka Gunn-Britt med en 
blomma för allt arbete hon lägger ner med teater- och 
föreställningar.
     Cai

1.

2.

3.

4.

5. 6.
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7.

1. Gunnar Wiberg, Agneta o Börge Nilsson
2. Kenth Palmér, Kjell Engström 
3. Ingmar Kochan, Lennart Frejd, Bengt-Åke 
Svensson, Jonas Gabrielsson, Thomas Fridén
4. Anna-Karin Holmin, Ann-Marie Nilsen, Inga 
Eberstein, Gull-Britt Ekbladh, Iris Kochan
5. Tore Gunnarsson, Lars-Olof Karlsson, Tore 
Utter, Lennart Skoog, Kjell Karlsson
6. Inger Johansson, Anna Lindström, Lena 
Kronlund, Inger Löfstrand, Erna Lord, Shirley 
Gustavsson
7. Inga-Lill Gustavsson, Lennart Nilsson, Inga-Lill 
Johansson, Yngve Dahlbom, Gun Engström
8. Marie Lindstöm, Gunn-Britt Scherdin, Ulla 
Åkerfeldt

8.
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Nyårsrevyn ”Äntligen” 
Efter att ha passerat inträdeskontrollen med covidpass och 
uppmaningar om att hålla avstånd så var det äntligen dags att 
inta våra platser och låta nyårsrevyn starta. 
Det var 69 televeteraner med anhöriga som köpt biljetter som 
Gunn-Britt ordnat. 
Vi fick se en klassisk nummerrevy som speglade vad som hänt i 
Borås och i vårt avlånga land.
Hur det blev med Borås planerade 400-årsjubileum, Förskolan 
Rosenbad, Elsparkcyklar var exempel på några uppskattade 
nummer liksom sång och dans.
       Cai
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Mariestad-Töreboda
Televeteranerna i Töreboda och Mariestad har tillbringat en trevlig eftermiddag med Jullunch på hotell 
Vänerport i Mariestad. 
Det var tänkt att vi skulle äta Julbord på Nya Irenés Bar i Töreboda.
Men då denna restaurang plötsligt upphörde med sin verksamhet stod vi utan plats för vår träff. Jag 
konfererade då med Marie-Louise, som rekommenderade hotell Vänerport. Hon kontaktade detta,
och fick ett positivt besked. 
Så här i efterhand kan vi konstatera att det var ett bättre alternativ.
Jättegod mat i fin miljö uppskattades av våra 31 anmälda medlemmar. Förutom den goda maten var det som 
alltid trevligt att träffa sina gamla jobbarkompisar. 
Efter maten såldes ett lotteri där medlemmarna skänkt vinster. Då dragningen skedde var det som vanligt 
några som hade mer tur än andra, men även de som blev utan vinst tyckte att det var fint att träffas. 

Vi siktar in oss på någon aktivitet framåt försommaren, om inte pandemin sätter nya käppar i hjulet!

          Tomas Malmsten

Besök på Falbygdens Ost och Osterian
Drygt 20-talet veteraner ifrån Falköping och Tidaholm besökte Falbygdens ost sista november innan julborden 
tar över och erbjuds. 
Innan vi fick dyka in på godsakerna i buffén fick vi ett bra föredrag om Falbygdens Ost och dess historia som 
familjeföretag i 5 generationer. Butikschef Anders Roos berättade och delade med sig om ostkunskap samt 
lite osttips. Ost skall ätas rumstempererade så Anders tips var att stiga upp en timme innan frukost och ställ 
fram osten till frukostmackan. Smaken framträder bäst så.  

Efter ostföredraget avnjöt vi en ostbuffé som med en stor variation av smaker och tillbehör. Toppenbra 
alternativ till traditionellt julbord var den samstämmiga uppfattningen. Många gamla teleminnen blev det också 
tillfälle att dela och diskutera.

Önskemål om besök till Redberga konstgård fram i april var ett allmänt önskemål.      
            Jan

Besöket vid osterian började med ett intressant föredrag 
om ost av försäljningschef Anders Roos.

Plockar delikatesser vid buffén gör Sigbritt Ölander, 
Lars Ekberg, Nisse Lundh samt Bror Hjerp
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Ann-Britt och Leif Swahn samt Birgit Malmsten Birgit och Tomas Malmsten, Karl-Erik Johansson , Aina Blom 

Erik Josborg och Rein Alt Göran Johansson och en delvis dold Gerd Pettersson

Hans och Agneta Mellgren 

Lennart Ström, Birgitta Brandberg-Karlsson och Bengt Karlsson 

Roland Pettersson, Uno Andersson, Hans och Karin Hellgren 
Marie-Louise Ström, Birgitta Brandberg-Karlsson Bengt 
Karlsson, till höger Ingalill Forssell

Rein Alt, Göran Johansson, Gerd och Roland Pettersson

Ingalill och Ingvar Gustafsson 
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Julträff i Skara
Den 9 december var det dags för Julträff med bowling och julmat i Skara. Till bowlingen hade 6 anmält sig. 
Totalt blev vi 17 som träffades och pratade gamla minnen. 
Bowlingen blev som vanligt en tävling mellan två giganter om vem som skulle stå högst upp på prispallen 
Stig Rehn eller Lars-Åke Larsson. De spelade på olika banor i år. Efter tre omgångar stod Stig som segrare. 
En uppstickare kom på tredje plats Evert Bäck gick från sista plats 2019 till en tredje plats 2021 och visade 
ungtupparna var skåpet ska stå. 

Resultat bowlingen:
1. Stig Rehn.   461 p
2. Lars-Åke Larsson. 450 p
3. Evert Bäck  324 p
4. Sören Larsson 282 p
5. Jan-Olof Johansson 276 p
6. Bengt Pettersson 183 p

Efter avslutad tävling vidtog prisutdelning och sedan var det dags att hugga i julbordets läckerheter. Vi 
avslutade med kaffe och pepparkaka innan det blev dags för hemfärd i mörkret.

Tack för det gångna året och väl mötts 2022.

          Sören Larsson

1. Björn Karlsson, Kenneth Wilenius, Bengt Färdig, Börje Ek, Evert Bäck, 
Thomas Gullstrand, Stellan Andersson, Jan-Åke Holm
2. Stig Rehn, Börje Storm, Gullmar Svensson Stefan Apelgren, Jan-Olof 
Johansson, Lars-Åke Larsson, Bengt Pettersson, Rune Holmqvist
3. Lars-Åke Larsson, Stig Rehn, Evert Bäck
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Julfirande i Skövde
Den 6 december serverades julbord på Mattias 
Golfrestaurang.

    Håkan

2.

3.

1. Birgitta Thorelund, Rustan Andersson, Kjell Aldsten
2. Klas Gustavsson, Lennart Andreasson, Viola Landelius
3. Håkan Fröjd, Bengt Johansson, Petter Gustavsson, Judit o 
Kjell Aldsten 

Fo
to

: H
åk

an

1.

Uppvaktning av pigga 90-åringar
Stellan Andersson och Rune Holmqvist 
har varit och gratulerat Rune Gustavsson i 
Skara på hans 90-årsdag den 5 januari.

    Håkan

Den 30 november 
var jag och gratu-
lerade Karl-Erik 
Johansson på 
hans 90-årsdag.
Jag hade tagit 
med mig hans 
forna arbetskam-
rat och vän Aina 
Blom.
De har varit 
mångåriga kol-
legor på det 
sedan länge 
nedlagda huvudförrådet i Slätte.
Vi tillbringade en trevlig eftermiddag tillsammans med 
jubilaren hans släktingar och grannar.
      Tomas 
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Nya medlemmar
Staffan Östh, Lidköping

Medlemmar som lämnat oss
Gert Johansson, Skara

Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00
eller 070-639 69 29.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen eller respektive kontaktombud om du har förslag till aktiviteter, 
föreläsare ellr liknande

Vi tar gärna emot gamla fotografier och händelser från Televerks-/Teliatiden.
Skickas med fördel till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com eller postas till under adress Lars väg 18, 515 
35 Viskafors. Fotografierna återlämnas naturligtvis.

Nästa Telning planeras givas ut vecka 15 2022.
Till detta nummer av Telningen vill vi ha material senast 4 april.
Material skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

Planerad utgivning av nästaTelning

Tips om aktiviteter

Gamla fotografier eller notiser

Ändring av postadresser, mailadresser och telefonnummer
Snälla, snälla, meddela dessa ändringar till Marie Lindström, marie@frista.se, eller 
telefon 070-639 69 29  

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Trisslott. 
Värvningen pågår året ut 2022.
Det går utmärkt att även värva sin respektive partner.

Medlemsavgiften för 2022
Medlemsavgiften, 150 kr, skall vara betald senast 28 februari eller gärna tidigare. 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 28 februari bidrar till att 50 kr går till den lokala ”klubben” att användas speciellt för de 
olika orternas aktiviteter.
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Org.nr. 864501-7669

OBS! Telefonmöte gäller om fysiskt möte ej kan genomföras.

Kallelse till årsmöte i Televeteranerna inom f d Borås Teleområde
Onsdagen 16 mars kl. 10.00.

Årsmötet genomförs 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 10 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 finns nedan:
Dagordning
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.  Årsmötets behöriga utlysande.
§3.  Fastställande av dagordning.       
§4.  Val av mötesfunktionärer.  
• Mötesordförande
• Val av sekreterare
• Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
§5.  Verksamhetsberättelsen.
§6.  Bokslutsrapporten.
§7.  Revisorernas berättelse.      
§8.  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.      
§9.  Fastställande av medlemsavgiften för år 2023.
§10. Behandling av inkomna motioner.
§11. 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.
§12. Övriga frågor.
§13. Avslutning.      
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Specifikation årsbokslut
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Valberedningens förslag televeteranerna f.d Borås Tlo till årsmötet 2022.

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

Ordförande för år 2022  Nyval   Gunn-Britt Scherdin  070-651 76 99
Ledamot för 2022-2023  Nyval   Vakant Borås   
Ledamot för 2022-2023  Nyval   Anita Holgersson   070-660 25 03 
Ledamot för 2022-2023  Omval   Hannu Merstrand   073--640 62 02

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

Revisor 2022-2023  Omval   Gull-Britt Ekblad   070-681 11 42
Revisorssuppleant 2022  Omval   Ann-Marie Ottosson Carlsson   033-15 50 20
Revisorssuppleant 2022  Omval   Kurt Joelsson   070-219 38 21, 033-24 13 65

Kontaktpersoner väljs på 1 år 2022.

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   Nyval   Lars-Åke Larsson   073-047 69 48
       Stig Rehn   070-322 35 47   
Mariestad/Töreboda  Omval   Tomas Malmsten   076-107 58 15
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, 

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

Sammankallande:   Omval   Lars-Åke Larsson   073-047 69 48
    Omval   Bengt Persson   070-608 48 98
    Omval   Ewa Cronehag   070-819 26 20



Träffpunkt Simonsland

Rekommenderad P-plats.

Kontaktombud 2021  

Borås   Carina Svensson caranna.cs@gmail.com    073-3370157
Kinna/Varberg  Lars-Erik Fägersten fransoskar63@telia.com     070-3464091
Falköping  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com    070-6369402
Mariestad-Töreboda Tomas Malmsten malmsten_tomas@yahoo.se    0506-40409  076-1075815
Skara-Lidköping Sören Larsson  solars413@gmail.com     070-6511812
Skövde-Hjo-Tibro-
Karlsborg  Håkan Ludvigsson hakanl1@live.se       0500-434150  073-0695772
Svenljunga  Lennart Skoog          070-6113906
Ulricehamn  Anne-Marie Olander anne-marie.olander@telia.com  070-2005260
Vara-Herrljunga Per-Olof Holmström pelleh727@gmail.com      072-2132021
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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.



Lite blandat
Borås Tidning 50 år sedan
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Förslagskommittèns ordförandeklubba

5 000 kr 1970 motvarar ca 41 000 
kr i dagens värde.

Klubban överlämnas med varm hand till Televeteranerna,

      Cai

Utdrag av katalogen. Linjenät Skaraborg och Borås.
Någon som kommer ihåg? 

Juni 1997


