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Årsmötet 2022 var förlagt på Ribbingsgården, Borås

Äntligen kunde vi efter 2 år samlas för ett fysiskt årsmöte. Hela 84 medlemmar kom till Ribbingsgården i 
Borås. Kaffe med fralla serverades som start för dagen.
Mötesförhandlingarna inleddes med att Sören Larsson hälsade alla välkomna och därefter följde den en 
parentationen med ett tänt ljus och en tyst minut för de medlemmar som inte finns med oss längre. 

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till 
sekreterare valdes Jan Aronsson. 
Sören Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2021. Vi har i år erhållit
slutbidrag från Telia Sonera via Telesenioreernas förbund som upphörde vid 
årsskiftet 2020-2021. Medlemsantalet var 421 den 31 december vilket är en 
liten minskning. Pandemin har påverkat verksamheten första halvåret 2021 och 
under hösten kom verksamheten igång i de flesta klubbarrna.

Ulla Åkerfeldt redovisade bokslutsrapporten och informerade om det 
ekonomiska läget just nu. 

Stefan Apelgren läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet.  

Årsavgiften för 2023 beslutades till 200 kr. 

Lars-Åke Larsson redogjorde för valberedningens förslag och därmed har vi fått en ny 
ordförande, Gunn-Britt Scherdin och två nya styrelseledamöter, Thomas Fridén och 
Anita Holgersson. 
Vad gäller kontaktombud blev det en förändring i Lidköping/Skara där Lara-Åke Larsson 
och Stig Rehn ersätter Sören Larsson. Valberedningen är oförändrad.
Styrelse, kontaktombud, revisorer och valberedning för 2022 presenteras på sid 11. 
 
Styrelsenmedlemmarna Sören Larsson, Marie Lindström och Ulla Åkerfeldt avtackades
samt en försenad avtackning av Bengt Persson.
Börje Storm fick en försenad avtackning för arbete i valberedningen.
Jonas Gabrielsson som fick ett tack för väl utfört arbete som mötesordförande.  

 

Efter själva årsmötet intog Ingrid Aronsson och Katarina Rosenborg från Sparbanken Sjuhärad scenen.
Vi fick en lättsam föreläsning om de vanliga digitala tjänsterna och möjligheterna de skapar. Bl a hur och varför  
man använder BankID, hur Swish förenklar vardagen, fördelar med näthandel, säkerhet - hur man skyddar sig

Jonas

Stefan

Ulla, Marie, Sören och Bengt

Jonas och Börje

Sören överlämnar ordförandeklubban till Gunn-Britt
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mot bedrägerier och inte minst betydelsen av framtidsfullmakt.

Därefter intogs en god lunch.

Efter lunchen kom en något försenad Henry Augustsson. En känd profil från Borås 
bl a känd för deltagande i ett antal revyer och från Radio Sjuhärad. Han spelade 
och berättade anekdoter från sin uppväxt i Borås.

Som avslutning blev det kaffe och kaka (bakad av Ulla) samt lotteridragning med 
många nöjda vinnare.      
         Cai

Ingrid

Flickorna i köket som ordnade frallor i rasande tempo.
Ing-Marie Johansson, Marie Lindström, Eva Mellstedt 
och Carina Svensson. Ulla Åkerfeldt bevakar så att de 
sköter sig. 

Henry

Hannu Merstrand välklädd dagen till 
ära.

Katarina
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De fina vinsterna som Ulla 
ordnat

När jag nu har avgått som ordförande för Televeteranerna f d Borås teleområde vill jag passa på att tacka alla som jag 
jobbat med i styrelsen genom åren, kontaktombuden och alla medlemmar som bidragit med artiklar i Telningen och 
kommit på våra sammankomster.
           Sören Larsson

Tack!
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Först och främst vill jag tacka för förtroendet, som jag har fått som ordförande för Televeteranerna.

För er som inte vet vem jag är så var jag anställd vid Televerket/ Telia 1968–2011, det blev alltså 43 år. Jag började 
som semestervikarie på AGF-stn i Borås. Därefter blev det dirigering, införande av TAD Fiplex och Telsims. Förbättring 
av leveranstider för ISDN osv. De sista åren var jag placerad i Farsta och arbetade med affärsutveckling för 
bredbandsprodukterna samt som projektledare. Ett projekt var när Försäkringskassan skulle lägga ner de flesta av sina 
kontor i Sverige och där Försäkringskassan inte alls var nöjda med Telias leveranser. Vi lyckades vända detta till en 
nöjd kund. I samband med detta fick jag också besöka Försäkringskassans huvudkontor i Sundsvall, tillsammans med 
Försäkringskassans projektledare för leveranser, som det visade sig att han bodde i Gånghester.

Idag arbetar jag lite extra som teatervärd och i receptionen på Kulturhuset, samt som tentavakt vid Högskolan.
 
Våren är i antågande, vi har flyttat fram klockan och små vårtecken börjar komma upp i trädgårdarna. Många av 
er känner nog precis som jag att det känns skönt att få träffas igen. Ett sådant exempel var vid vårt årsmöte på 
Ribbingsgården i mars, dit det kom 84 televeteraner, stort tack till gamla styrelsen som fixat denna träff. Jag har också 
förstått att de lokala klubbarna är på gång med aktiviteter. Jag är mycket tacksam för om ni kontaktar oss i styrelsen 
gällande aktiviteter och synpunkter som ni vill att vi skall ta tag i.
                Gunn- Britt Scherdin
                  Ordförande

Vår- och sommarhälsning
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Org.nr 864501-7669

Vi kommer att genomföra mötet som ett telefonmöte.

Ni som vill vara med per telefon anmäler er till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 
070-651 76 99, senast 14 maj. 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.

Föreningens nyvalda kassör har tyvärr meddelat att vederbörande beslutat att avgå omgående på grund av 
personliga skäl.
Enligt stadgar måste då kallas till extra årsmöte för fyllnadsval av ny ledamot på ett år.

Valberedningen föreslår nyval av Ulla Åkerfeldt på 1 år.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Godkännande av dagordning
9. Val av ny ledamot
10. Årsmötets avslutande       Väl mött hälsar styrelsen

Den 27 september kl 11.00 träffas vi på Kusåsens Hyrkart, Igelstorp, Skövde.

Vi börjar med en tipspromenad och därefter blir det hamburgare med tillbehör.
Någon form av visning och ev underhållning.
Lotteri.

Kostnad 100 kr för medlem. 200 kr för icke medlem.
Eftersom vi kommer att hålla till en del utomhus rekommenderas lämpliga kläder.

Milersättning utgår ej varför samåkning rekommenderas. Speciellt från Boråsområdet.

Anmälan till Anita Holgersson, anihol2003@yahoo.se eller telefon 070-660 25 03 snarast eller senast 15 
september.

OBS! Denna träff är ett försök att kunna träffas på ett nytt sätt eftersom vi ej håller några höstmöten längre.
Då årsmötet var i Borås blir därför träffen i Skaraborg.
Om det faller väl ut kommer då nästa höstträff att genomföras i Södra Älvsborg.  
            Välkomna!

Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte i Televeteranerna inom fd Borås Teleområde
onsdagen 18 maj kl 10.00.

Höstträff
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Månadsträffar
Borås

Säsongsavslutning

Den 19 maj gör vi en parkvandring i någon av Borås parker med Stadsträdgårdsmästare Anton Spets.
Samling vid Orangeriet kl 14.00.
Anmälan till Cai Mellstedt senast 12 maj, c.mellstedt@hotmail.com eller telefon 070-636 02 06. 

           Välkomna!

Den 7 september gör vi en resa med buss tilll Ästad Vingård. Där vi får en 
vinguidning och därefter äter en lunch inkl lättdryck i deras restaurang. Om vin 
önskas till maten får var och en betala detta.

Då första halvan av vinguidningen sker utomhus på vinfältet uppmanas till 
väderanpassade kläder samt promenadvänliga skor. Vid sämre väder hålls 
guidningen inomhus med bildspel. 

Därefter fortsätter vi till Grimetons Radiostation där vi får en visning av 
Välrdsarvet Grimeton och serveras kaffe/te och bulle.

På hemvägen stannar vi på Tre Toppar i Träslövsläge för glass och kaffe.

Buss avgår från Borås, Anna Linds plats, kl 08.30. Vi räknar med att vara 
hemma 17-18-tiden.

Pris 500 kr för medlem i Boråsklubben. 600 kr för övriga 
klubbar. 800 kr för icke medlem.

OBS!. Anmäl dig senast 23 juni till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99. 
Anmälan är bindande. 
Meddela om du har önskemål om speciell kost.

Betala på bankgiro 846-5098 eller Swish 123 212 7199.      Välkomna!

Parkvandring

Höstresa

Den 14 juni kl 14.00 blir det säsongsavslutning på Vänga Fähus.
Korvgrillning, tipspromenad. 
Jan Hagberg kommer att visa sin Teleduett.
Fika.
Kostnad 80 kr. Icke medlem 125 kr.

Anmälan senast den 7 juni till Carina Svensson, Caranna.cs@gmail.com, 073-337 01 57. Anmälan är 
bindande.           
            Välkomna!

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad.
Plats: Oasen i Ulricehamn.
Kallelse via mail.   Ann-Marie        
            Välkomna! 
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Falköping-Tidaholm

Vi är välkomna på studiebesök på 
Konstgården Redberga ute i Marka den 
19 april klockan 11.00.
Ni som vill samåka träffas på Bryngelsgatan 10.30.

Vi kommer att besöka konstutställningen samt även bostaden. I besöket ingår det också kaffe och tekaka med 
ost.
Efteråt kommer Göran Johansson och Uno Person att berätta om och visa sina SAAB-klenoder.

Pris för hela paketet blir 100 kronor som jag kan ta emot kontant eller som swish.

Anmälan senast 17 april klockan 18:00 till Jan Aronsson, jan.aronsson99@gmail.com eller på 
mobil 070-636 94 02.
        Väl mött den 19:e hälsar Jan!

Skara-Lidköping
Någon aktivitet är ej planerad för tillfället.
Besked lämnas via mail.                            

Mariestad-Töreboda
Hej alla medlemmar. 
Tisdagen den 14 juni kl. 14.00 träffas vi på Café Baltzar i det sköna Sjötorp.
Försommaren är alltid härlig, särskilt vid Vänern.
Hoppas vi ses!

Anmälan senast den 7 juni till Tomas tel. 0506-404 09, eller 
Leif tel. 070-344 42 77.
Ni kan också anmäla er på min mail: malmsten_tomas@yahoo.se
            Välkomna!

Skövde
Vi träffas normalt första måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00.      
            Välkomna!

Svenljunga
Normalt träffas vi första tisdagen varje månad kl 10.00.
Kontakta Lennart Skoog, 070-611 39 06 för besked.         
            Välkomna!
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Vara-Herrljunga
Vi träffas normalt tredje onsdagen kl 10.00 varje månad om intresse finns på Park Bio i Vara. 

            Välkomna!

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

Planerad utgivning av Telningen 2022
Telningen planeras givas ut veckorna 35 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.

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

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

Snälla, snälla meddela dessa ändringar till Hannu Merstrand, hannu@merstrand.se eller telefon 073-640 62 02.

Tips om aktiviterter

Ändring av postadresser, mailadresser och telefonnummer

Nya medlemmar
Lennart Persson, Borås
Ronny Svensson, Borås
Medlemmar som lämnat oss
Tommy Skog, Borås
Eskil Elind, Borås
Lennart Carlsson, Kinna
Roland Waldedal, Skara
Tommy Hall, Ulricehamn
Rolf Säll, Borås

Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Hannu Merstrand, hannu@merstrand.se 
eller telefon 073-640 62 02.



Aktivitetsberättelser
Kinnagubbarnas Julmiddag
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När jag började på Televerket 1979 började en tradition som fortfarande håller i sig. Sista fredagen före jul, 
om den inte infaller så nära julafton att den sammanfaller med de sista julbestyren, äter de anställda i Kinna 
gemensamt julbord. Traditionen började inofficiellt något år tidigare med att några av gubbarna samlades på 
lämplig plats för att äta tillsammans. Med åren växte denna grupp så det blev nödvändigt att göra traditionen 
officiell. Före -79 var jag inte på plats men det har berättats för mig att detta var startåret för julbordet.  Efter 
det har vi haft denna träff varje år utom 2020 då pandemin satte stopp för festligheterna.

De första åren dukades det med gran i kabeltrumma mellan bilarna i garaget då vi inte hade någon annan 
tillräckligt stor lokal. När vi fick den nya arbetscentralen fick vi också en fin samlingssal där vi höll till i många 
år. När arbetscentralen lades ner blev i husvilla och var då i en lokal i Fritsla som en av de anställda hade 
tillgång till. De senaste åren har vi varit i OK Marks klubbstuga.

De första åren var det ett gäng pensionärer som fixade maten med benägen hjälp av sina fruar. Sedan 
följde några år med catering. Numera lagar en av gubbarnas fru maten och det är helt fantastisk mat. Tänk 
er hemlagat julbord med alla tillbehör lagat enkom för detta tillfälle. Man får vara bra sjuk för att missa den 
maten.

Vi samlas alltid 14.00 och i början av denna tradition kunde kalaset hålla på långt in på kvällen. Tror faktiskt 
att en del efterfester inte slutade förrän fram på lördag. Nu har vi alla blivit äldre och orkar inte hålla på riktigt 
lika länge men  sex timmar klarar vi fortfarande.

Från början var vi ca 35 anställda och nästan alla var med. Nu har skaran krympt en del men senast var vi 
19 st. Ungefär där har deltagarantalet legat de senaste åren. Vi har visserligen fått kalla in förstärkning från 
Svenljunga men än så länge har de bara varit två. Vi ser gärna att det blir fler i år. Så länge vi kan samla mer 
än femton personer och jag har hälsan ska jag göra vad jag kan för att traditionen ska leva vidare.

           Bo Herdersson 
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Juldoppet 1988-09-12
Foton från Gunnar Abrahamssons dotter Gun

Fr v: Björn Persson, Kjell Bergqvist, Lennart Carlsson. Lars-
Olof Johansson, Kent Johansson, Folke Andersson, Ronny 
Hermansson, Maritha Fyhr.

Fr v: Kjell-Åke Ingelsbo, Olle Lindkvist, Bengt-Olof Fägersten, Uno 
Andersson, Conny Svensson, Roland Arvidsson, Kalle Fyhr, Lennart 
Wilhelmsson, Thure Andreasson, Enar Larsson (skymd), Curt 
Ragnarsson. Fo
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Jan Hjalmarssons Jubileumskonsert
Lördagen den 2 april 2022 bänkade sig 32 Televeteraner på Sagateatern i Borås, fyllda av förväntningar. 
Jan Hjalmarsson, Borås egen ”entertainer”, skulle bjuda på sin ”Annie”, som coronan skjutit upp och 
förvandlat till Jan Hjalmarssons 40- års jubileumsföreställning.

Och vilken jubileumsföreställning vi fick uppleva. Makalös, var den och det är ingen överdrift.

Vi underhölls i mer än tre timmar!!! av Jan Hjalmarsson själv, fyra 
fantastiska skönsjungande ”primadonnor”, Jans mångårige vapen-
dragare Henry Augustsson, barnkör och den välsjungande kören 
Scenfolket.

Allt ackompanjerat av Borås Salongsorkester, 22 ”man” stark och 
mycket välspelande under ledning av den suveräne pianisten 
Göran Åhlfeldt.

Ett fantastiskt program, omväxlande gamla kabarénummer, 
medleyn på kända låtar av Lena Philipson och Cher, musikalstycken ur musikalerna Sound of Music och 
Annie visor av Evert Taube och flera typiska nummer av Povel Ramel, Jan Hjalmarssons store idol. Det är 
bara att tacka Jan Hjalmarsson & Co för en fantastisk afton.

           Ewa Cronehag

Jumpy, 28 april kl 19.00. Stora Scenen.

En pinsamt uppriktig komedi om familjelivets minfält, 
skamlösa påhitt och hur livet ibland bara blir som det 
blir.

Se vidare på Borås Stadsteaters hemsida.

Biljettpris 150 kr. Ordinarie pris 220 kr. 10 biljetter bokade.

Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99 senast 21 april.

           Välkomna!
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Teaterbesök Borås Stadsteater
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Styrelse Televeteranerna 2022
Ordförande  Gunn-Britt Scherdin gunn-britt.scherdin@telia.com   070-651 76 99
Vice ordf, ansv
för medlemsregister Hannu Merstrand hannu@merstrand.se                         073-640 62 02
Sekreterare  Jan Aronsson  jan.aronsson99@gmail.com   070-636 94 02
Vice sekr  Birgitta Torelund gittan.torelund@telia.com   070-376 18 65 
Ledamot  Anita Holgersson anihol2003@yahoo.se    070-660 25 03
Kassör   Thomas Fridén  tfriden@telia.com    070-591 35 04
Ledamot, ansv utg 
Telningen, webbansv Cai Mellstedt  c.mellstedt@hotmail.com   070-636 02 06

Revisor   Stefan Apelgren  trestegsvals@gmail.com 0511-135 45 070-280 16 61
Revisor   Gull-Britt Ekblad gullbrittekblad@yahoo.se   070-681 11 42
Revisorsuppleant Kurt Joelsson  kurt.joelsson@gmail.com  033-24 13 65 070-219 38 21
Revisorsuppleant Ann-Marie Ottosson ammi.ottosson@telia.com   070-583 28 90  
   Carlsson
Valberedning
Sammankallande Lars-Åke Larsson lars.kj26@gmail.com  0510-53 52 22 073-047 69 48
   Bengt Persson  bengt.glaskulla@gmail.com   070-608 48 98
   Ewa Cronehag  ewa.cronehag@gmail.com   070-819 26 20
   

Kontaktombud 2022
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    070-636 94 02  
Mariestad-Töreboda Tomas Malmsten malmsten_tomas@yahoo.se 0506-404 09  076-107 58 15  
Skara-Lidköping Lars-Åke Larsson lars.kj26@gmail.com      072-728 65 16
   Stig Rehn  stig.rehn@telia.com     070-322 35 47
Skövde-Hjo-Tibro- 
Karlsborg  Håkan Ludvigsson hakanl1@live.se   0500-43 41 50  073-069 57 72
Svenljunga  Lennart Skoog           070-611 39 06 
Ulricehamn  Anne-Marie Olander anne-marie.olander@telia.com  0321-703 90 
Vara-Herrljunga  Per-Olof Holmström pelleh727@gmail.com     072-213 20 21 

Aktivitetsbidrag
        
Klubb   Att nyttja     Totalt         Antal bet.             Kr att     Totalt att Antal ej     Missat
   från 2021    antal 2022    senast 20220228        erhålla     nyttja 2022 bet i tid     belopp
           
Borås               0              200               169         8450              8450         31        1550
Falköping+Tidaholm        3950                43                 28         1400              5350         15          750
Kinna+Varberg              0                19                 15  750                750           4          200
Mariestad+Töreboda       3397                56                 44 2200              5597         12          600
Skövde+Hjo+Karlsborg+Tibro             0                22                 19   950                950           3          150
Svenljunga        1920    9                   8   400              2320           1            50
Skara+Lidköping        2403                36                 28 1400              3803           8          400
Ulricehamn        1575  15                 10   500              2075           5          250
Vara+Herrljunga        3300                23                 18   900              4200           5          250
           
Summa       16545              423               339         16950            33495         84        4200

Presentation av Anita Holgersson

Började 21 sep 1970 på televerkets försäljningsexpedition i Falköping. Anställdes av 
Peggy Rosvall och Gösta Nilsson, som var chef för alla försäljningsexpeditioner på Borås 
teleområde. På den tiden fick man en gedigen utbildning med många kurser i Göteborg 
och Borås mestadels. 
Har också arbetat i Telebutiken i Falköping och som användarstöd på kundtjänst. Efter 
att kundtjänsten flyttat till Skövde blev jag kundtjänstchef i Skövde tills Telia beslöt sig 
för att minska antalet kundtjänster i Sverige och sålde Skövdes kundtjänst till Manpower 
Contact Center. 
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Eskil Eilind
Eskil var min närmaste chef i tretton år - han var den bästa chef jag någonsin haft. Han kunde konsten att 
delegera med förtroende och ansvar. Vi hade många möten och sammanträden under årens lopp och det 
bestående minnet av dem var att Eskil alltid var påläst och lyssnade på alla synpunkter som framfördes. Som 
person var Eskil väldigt lugn och snäll, jag hörde aldrig honom säga ett ont ord om någon, även om facket 
skällde som bannhundar ibland under förhandlingar - MBL m fl - så var han alltid lika lugn.

När Eskil tillträdde, som teledirektör efter Mårild, låg Borås teleområde på tjugonde plats bland landets 
tjugoen tlon. På den tiden rankades teleområdena efter ett antal kriterier såsom service inom olika områden 
ekonomi, lönsamhet, felfrekvens, svarstider m m. Tony Hagström, som var generaldirektör, sade då till Eskil 
att göra något åt vår dåliga placering. Han fick  igenom budgetsatsningar för att anställa mer personal inom 
olika områden och även medel att byta ut dåliga nät m m. När Eskil slutade som chef för Borås teleområde 
efter 17 år 1991 låg Borås på tredje plats bland teleområdena! Vi slog t o m Göteborg som alltid legat före 
oss.

Eskil insåg också vikten av god personalvård. Bland många åtgärder i den riktningen hitta han på våra 
uppskattade Danmarksresor – tänk så många roliga minnen vi har från dem! Han tänkte även på våra 
pensionärer och bjöd in dem också på resorna. Jag pratade med många pensionärer och de kunde inte 
fatta hur han kunde vara så generös – de hade ju aldrig fått något extra av Televerket under hela sin 
tjänstgöringstid, förutom en kopp kaffe när de avtackades! Eskil uppskattade också alla våra lussefester, ofta 
deltog han aktivt som bl a Lucia.

Vi i Televeteranerna i f d Borås teleområde har Eskil att tacka för stort stöd, inte minst vid föreningens 
bildande då vi fick hans fulla stöd. Han var ju sedan en trogen gäst vid våra möten.

                                   Vid Eskils begravning deltog Gunn-Britt, Cai och jag. Vid efterföljande minnesstund                     
                         delgav jag övriga gäster några minnen från alla mina år med 
                Eskil – han blev 95 år.

                                   Tack Eskil för alla goda minnen under alla år som jag fick 
      förmånen att samarbeta med dig!      
         Kjell Engström

Eskil får instruktioner av 
Sture Kjerrulf i luftgevärs-
skytte

Eskil som Lucia

Familjedag på Skara Sommarland



Eskil utdelar belöning till Lars-Göran Jönsson och Tommy 
Harald för ett förslagsärende

Eskil på en av Danmarksresorna

Avtackning av Eskil 28 juni 1991

Eskil avtackas av Hans-Erik Ekelund

En cykel var en av 
många gåvor

Fo
to

: K
je

ll 
E

ng
st

rö
m

Mona Skoog överlämnar en cykelväska

Eskil med familj
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Den gamla bilden

Helås i Vara kommun våren 1979.
Kent Brolin kletar in en 50 pars CHE-kabel under överinseende 
av Ove Johansson.

Laget som blev Svenska Telemästare i fotboll 1957. 
Srående fr v. Rune Larsson, B, Enar Skoglund, Kn, Bo Blom, Kn, 
Kurt Lindberg, Kn, Sture Andersson, Vbg, Egon Antonsson, Vbg, 
Gunnar Abrahamsson, Kn. 
Knästående fr v: Ture Andreasson, Kn, Egon Dahlgren, B, Folke 
Sjökvist, B, Gösta Johansson Kn, Thorvald Lorentzon, B.

Kortet taget på träningsplan vid Ryavallen i Borås, där matchen spelades.

Falköping starka fotbollslag.
Stående fr v: Jonny Lagesson, 
Kent Halvarsson, Bror Hjerp, Folke 
Fahlqvisrt, Ove Persson, Stig 
Lövgren.
Knästående fr v: Kjell Gunnarsson, 
Sven-Olof Isaksson, Lars Ekberg, 
Börje Karlsson.

Stig Lövgren blev blodig efter en 
smäll. Undertecknad fick hand om 
sjukvårdslådan. Ta´t lugnt sa jag! 
- Det gäller två poäng sa “Stickan 
Flayden”.

Uno Persson, Tidaholm


