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Tiden går fort det känns som det var igår när jag blev vald som ordförande på årsmötet i Borås i mars 
tillsammans med en ny i styrelsen. Övriga i styrelsen är Hannu Merstrand, Ulla Åkerfeldt, Cai Mellstedt, Jan 
Aronsson, Birgitta Torelund och Anita Holgerson.

Att pandemin hade lättat så mycket så vi fick möjlighet att träffas fysiskt var ju osäkert in i det sista, därför var 
det extra trevligt att kunna se att 84 glada Televeteraner hade möjlighet att ta sig till årsmötet.

Jag vill tacka alla medlemmar så här långt på det gångna året och de dagar som är kvar. Jag vet att många 
ser fram emot en del aktiviteter under hösten i klubbarna och inte minst julbordet. Samtidigt är jag fullt 
medveten om att alla kanske inte orkar att ta sig till våra träffar men gläds väldigt mycket över att ”bara” få 
läsa Telningen och se bilder på ”gamla” arbetskamrater.

I Borås har vi fått till den efterlängtade spontanträffen en gång per månad, tack Carina Svensson för att du 
håller i detta. Det är ju så att våra medlemmar i våra klubbar ser fram emot att bara träffas och prata gamla 
minnen över en kopp kaffe. Tack till alla våra kontaktombud i de lokala klubbarna för att ni fixar det.

Tack Cai Mellstedt för att du fixar Telningen och hemsidan. Ulla Åkerfeldt, tack för att du har hållit i vår 
ekonomi även detta år. Tack också till Jan Aronsson vår sekreterare som också fixar lokal och fika till våra 
styrelsemöten. Tack Hannu Merstrand för att du fixar vårt medlemsregister. Tack Birgitta Torelund och Anita 
Holgersson för att ni håller i namnlappar och annat smått och gott som behövs vid  våra aktiviteter.

Tyvärr har flera av våra medlemmar gått bort under året. Vår gamle teledirektör Eskil Eilind och vår äldsta 
medlem Ruth Johanson var båda hedersmedlemmar i Televeteranerna. Alla våra tankar till alla andra 
medlemmar som också lämnat oss under året.

Efter en kall vår så kom den där efterlängtande sommaren som gjorde att vi kunde träffas på ett mer naturligt 
sätt igen. Nu har hösten kommit, fortfarande är det en del ljumma vindar som troligen går över i lite mer kyla 
ju längre mot jul vi kommer.

Jag ser fram emot en lugn jul och nyår och önskar er alla detsamma.
           Gunn-Britt Scherdin

En summering av 2022 och en julhälsning till er alla

Årsmötet 2023 kommer att hållas den 23 mars.
Närmare detaljer kommer i nästa Telning.

Årsmöte

Månadsträffar
Borås
Spontanträff
Vi ses igen den 18 november, 16 december, och 17 februari kl 10.00 på 
Knallefiket.               
Finns att köpa frasiga våfflor samt goda mackor och bakverk till ett billigt 
pris.        
        Carina
             
        Välkomna!
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Julbord
Den 6 december kl 17.00 serveras julbord i Annelundsvillan

Julbordet består av en Jultallrik med 14 olika rätter, kallt och varmt. 
Struva med sylt och grädde. Kaffe och kaka.
 
Pris 250 kr. 360 kr för icke medlemmar. Snaps kan köpas till för 94 kr och 
vin för 85 kr.

Sista anmälningsdagen är den 20 november. 
Anmälan till Carina Svensson, caranna.cs@gmail.com eller telefon 073-337 01 57. 
Anmälan är bindande.

Avgiften kan sättas in i förväg på vårt bankgiro 846-5098 eller swish 123 212 71 99. 
 
          Välkomna!

Nu är det dags för Kalsongrevyn att åter äntra Sagateaterns scen! Med helt 
ny scenografi, rykande färska nummer och en taggad ensemble.

Lördag den 21 januari klockan 15.00. 

40 biljetter bokade. Biljettpris 320 kr. Ordinarie pris 395 kr.  
Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller 
telefon 070-651 76 99, senast 10 december. Anmälan är bindande.  
           Välkomna!

Kalsongrevyn 2023 “INFLATION och EL-ÄNDE”

Lördagen den 7 januari åker vi till Falkenberg för att se Falkenbergsrevyn.
Vi åker gemensamt med buss från Borås till Falkenberg.
Före revyn som börjar 15.30 äter vi en lunch på Harrys.

Kostnad inkl bussresa, lunch och revyn, 550 kr. Kostnad icke medlem 
750 kr.

Anmälan senast 5 november till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99. 
50 biljetter bokade. Först till kvarn.

Buss avgår från Anna Linds Plats kl 10.30.
Lunch serveras kl 13.45 på Harrys.
Revyn börjar 15.30 men samling utanför teatern kl 15.00.

Bussen gör stopp i Kinna och Varberg.     Välkomna!

Falkenbergsrevyn

Träff i Viskafors
Den 26 januari kl 12.30 träffas vi i Storsjögården, Viskafors.

Tipspromenad. Soppa. Kaffe med våfflor. Kostnad 60 kr.

Anmälan senast 22 januari till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com 
eller telefon 070-636 02 06.            
           Välkomna!



4

En musikalisk skräckkaramell med hög humorhalt.

Fredag 9, december kl 18.00.  Stora scenen.
Lördag 10 december kl 15.00. Stora scenen
Onsdag 28 december kl 18.00. Stora scenen

Hans och Gretas föräldrar har inte råd att försörja hela familjen längre. För att 
själva överleva offrar de barnen åt ett öde i skogen. Men Hans och Greta är inte några små hjälplösa 
stackare som bara lägger sig ner på marken för att vänta in döden, som föräldrarna tror. Nej, de tar ödet i 
egna händer. Med hjälp av en mycket märklig duva och en gåtfull katt hittar de fram till ett ensligt beläget hus 
där de välkomnas med godsaker att äta sig mätta på. Vad de ännu inte vet är att den till synes vänliga tanten, 
i det till synes mumsiga huset ska visa sig vara en galen kannibalistisk häxa i ett ganska lättkränkt skräckhus!

Se vidare Borås Stadsteaters hemsida.

9 december biljettpris 100 kr. Ordinarie pris 220 kr. Barn och ungdom 100 kr. 10 biljetter bokade. 
10 december biljettpris 100 kr. Ordinarie pris 220 kr. Barn och ungdom 100 kr. 15 biljetter bokade.
28 december biljettpris 150 kr. Ordinarie pris 220 kr. Barn och ungdom 100 kr. 10 biljetter bokade.

Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99. senast 24 
november.

Teaterbesök Borås Stadsteater

Skövde

Jullunch

Jullunch serveras den 5 december kl 11.30 på Mattias Golfrestaurang, 
Simsjövagen 11 i Skövde.

Pris för medlemmar 200 kr och icke medlemmar 349 kr.

Anmälan (bindande) till Håkan Ludvigsson, 073-500 98 56 senast den 1 december.

OBS!  Vid behov av transport anmäl detta till Håkan.   Välkomna!

Vi träffas första måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00   

        Välkomna!

Vi träffas den tredje onsdagen varje månad kl 10.00 på Park Bio i Vara.

Julbord är planerat den 7 december.
Kontakta Pelle för närmare information. 
                                 
        Välkomna!     
 

Vara-Herrljunga
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Jullunch
Liksom förra året kommer vi att äta en Jullunch på Vänerport i Mariestad.
Det blir torsdag den 8 december kl. 12.00.
Egenavgift 150 kr/medlem.
Tag gärna med en vinst till vårt lotteri.

Anmälan senast den 28 november till Tomas 0506-404 09 eller till 
Leif 070-344 42 77.
Ni kan även anmäla er på min mail: malmsten_tomas@yahoo.se

       Tomas                              Välkomna!

Mariestad-Töreboda

Nissebord

Falköping-Tidaholm
Årets julbord i Falköping blir hos Plantis Kök & Bar!
Fredagen den 9 december klockan 13:00

Det som serveras är ett lite enklare julbord som de kallar ”Nisse-bord” (Har inget med 
Nisse Lund att göra) utan det är mindre antal rätter som serveras. I korthet serveras glögg vid ankomst och sedan ett 
enklare julbord med de mest vanliga ingredienserna inklusive julmust eller lättöl, kaffe och dessert efteråt. Det går att 
beställa all annan dryck i baren om så önskas.

Priset för medlemmar i Falköping-Tidaholm blir 179 kr som då har subventionerats med 100-lappen ur den lokala kassan. 
Medföljande ej medlemmar får betala 279kr.
Betalning sker direkt i Plantis.

Anmälan senast 4/12 klockan 20:00 till
Anita Holgersson mobil 070-660 25 03 eller mail: anihol2003@yahoo.se
Jan Aronsson mobil 070 636 94 02  eller mail: jan.aronsson99@gmail.com
 
Väl mött och vi ser fram emot ett stort deltagande.    Jan Aronsson         

Ulricehamn
Vi träffas sista tisdagen i månaden på Oasen kl. 10.00.
        

         Välkomna!         

Svenljunga
Normalt träffas vi första tisdagen varje månad.
Kontakta Lennart Skoog, 070-611 39 06, för besked om tid och plats. 
                     Välkomna!

Jullunch
Jullunch serveras i slutet av november på Brunnsbo Kungsgård.
Närmare besked lämnas via mail av kontaktombuden.         
          Välkomna!

Skara-Lidköping
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Aktivitetsberättelser
Höstresan till Halland

Den 7 september var det dags för höstens stora begivenhet nämligen en bussresa till Halland.
Något försenade anlände vi till Ästad Vingård där en guide tog emot oss i vineriet. Guiden började med att 
berätta att Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar, mitt i vackra naturreservatet Åkulla Bokskogar. 
Här odlas ekologiska druvor som de gör sina egna viner av. Druvorna odlas på en inlandsodling i Ästad och 
en kustodling i Morup. Den största delen av skörden blir det mousserande vin av, enligt traditionell metod med 
andrajäsning på flaska.
Därefter gick vi ut i vingården där guiden berättade om växtårets alla arbetsmoment och hur vädret påverkar 
hela processen, från att knopparna brister till skörden är bärgad. 
För att skydda vinrankorna för frosten i börja av juni skyddas knopparna på ett sätt som vi tyckte var märkligt.
Vinrankorna besprutas med vatten som då får en isbeläggning och då skyddas knopparna av isen eftersom 
det under isen inte blir kallare än 0 grader!  

Efter guidningen intog vi lunch som bestod av långbakad högrev med potatispuré, dillsky och bakad morot.
Mycket gott.

Sen åkte vi vidare på småvägar till Världarvet Grimeton Radiostation. 
Där tog en guide emot oss som berättade om att stationen är en av UNESCO:s världsarv och om 
utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin och ingenjören och uppfinnaren Ernst F.W Alexanderson.
som för 100 år sedan experimenterade på andra sidan Atlanten. Det han inte visste då, var att hans uppfinning 
skulle bana vägen för det trådlösa samhällets framväxt. Stationen i Grimeton är den enda kvarvarande av 
sitt slag som visar hur trådlös teknik såg ut i sin vagga, men också vad den tekniskt sett möjliggjort för oss 
människor.

Utomhus kunde vi se de sex 127 meter höga antenntornen som står på rad och är väl synliga på långt håll.

Guidningen fortsatte i själva radiostationen som innehåller en fungerande elektromekanisk långvågssändare 
för telegrafi med all utrustning från början av 1920-talet. Det mest iögonfallande var den roterande omformaren 
– den elmotordrivna ‘Alexanderson-generatorn’ på 200 kW.
Med teknikutvecklingen kom långvågstrafiken gradvis att ersättas av kortvågstrafik.

Vi tog oss sen vidare till Träslövsläge där vi intog glassbaren Tre Toppar. Glassen och kaffet smakade utmäkt.

Vid 17-tiden var vi tillbaka i Borås och jag tror att alla var nöjda med resan.
            Cai

Ästads huvudbygnad
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Alexanderson-generatorn

Kortvågsantenn
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Telemästerskap i Boule
Efter uppehåll under pandemin återupptogs den traditionella tävlingen igen den 4 september. Inbjudan hade 
satts in i Telningen och 8 par kom till start på Övrarpsbanorna i Dalsjöfors.

Först spelade vi tre omgångar Monrad och sedan gick de fyra bästa paren till slutspel. Den spännande 
finalen gick mellan Christina o Jan Ahlberg och Inger o Christer Green.
Christina och Jan tog hem segern och vann också det uppsatta vandringspriset. Ahlbergarna uppmanades att 
sätta upp ett nytt vandringspris till nästa år.

Efter första omgången serverade Birgitta Skog elvakaffe med dopp under sedvanligt boulekackel – ”Vi var 
såå nära!” ”Fan att jag missade sista skottet!”

Resultat
1. Christina och Jan Ahlberg    4. Britt-Marie och Stig-Arne Byhlin
2. Inger och Christer Green    5. Barbro och Kjell Magnusson
3. Inga-Lill Johansson och Yngve Dahlbom  6. Gun och Kjell Engström   Kjell

1. Vandringspriset, gjort av televerkaren i       
    Herrljunga, Artur Henriksson
2. Kjell Magnusson, Stig-Arne Bylin, Barbro   
    Magnusson, Britt-Marie Bylin.
3. Yngve Dahlbom, Inga-Lill Johansson, Inger  
    Green, Christer Green
4. Prispallen: Inger o Christer Green, Christina 
    o Jan Ahlberg, Inga-Lill Johansson, Yngve  
    Dahlbom

Spontanträff i Borås
Tack alla som 
kom till den första 
spontanträffen den 
16 september på 
Knallefiket. Så mysigt 
med många goa 
skratt och många 
televerksminnen. Vi 
var 24 stycken som 
kom.   
           Carina
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Bertil Svensson, 90 år
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Vi Televeteraner, som var på Sinnenas Hus en lördagseftermiddag i oktober, fick njuta och glädjas åt Povel Ramels 
fantastiska och underfundiga texter, med Jan Hjalmarsson, kören” Scenfolket” och med Göran Åhlfeldt vid pianot. 
Jan berättade om Povels uppväxt och vi fick en inblick i Povels fantastiska texter som han skrev under sitt långa liv 
som, text- revyförfattare, kompositör, pianist, sångare och komiker.

Många av oss gick hem med ett glatt leende med Povels musik i huvudet.  Gunn-Britt

Povel 100 år på Sinnenas Hus i Borås

Uppvaktningar

Cai Mellstedt och jag åkte till Brämhult för att uppvakta Bertil Svensson som fyllde
90 år, med blommor från Televeteranerna. När vi kom var Bertil lite trött, men efter 
att jag frågat vad Bertil gjort på Televerket/Telia då kom skrattet och sedan var 
Bertil igång och berättade vad ingenjören gjort.

Vi fick reda på vad vår gamle driftchef Gunnar Nyberg hade i sin portfölj och att 
Bertils fru Märta (som var sjuksköterska på Engelbrektskolan) hade fått plåstrat 
om Gunnar när han ramlat.

Gunnar Nybergs berömda tårta som han bjöd oss på ”gamla undersökningen”  
och staben på driftsektionen var något som vi också mindes.

Kjell Hjalmarsson, Per Lindgren, Jörgen Klaesson var några namn som Bertil 
kom ihåg i samband med AXE.

Bertil och Märta berättade också att när dom flyttade till lägenheten så fick dom inte telefonen att fungera 
trots att Telia varit där och försökt flera gånger. Till slut tog de kontakt med Per Lindgren som fixade felet.

Några timmar försvann fort när vi pratade gamla minnen och dessutom blev bjudna på kaffe, och en 
fantastisk god smörgåstårta och restoriatårta.

Bertil ville att vi skulle framföra ett stort TACK till Televeteranerna för uppvaktningen. 
            Gunn-Britt 
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Televeteraner träffades på Mössebergsgården
Det var kallat till fikaträff på Mössebergsgården i Falköping den 4 oktober klockan 10:00. Denna höstlika 
tisdagsförmiddag dök det upp 16 medlemmar. 
Kaffe och fralla samt kanelbulle erbjöds och subventionerades av vår lokalkassa. 
 
Det tog inte lång stund innan sorlet var i full gång. Ja, både lite telehistoria samt lite om nuläget i ”Väla” behandlades.

Det framkom att det vore trevligt med ett enklare julbord eller liknande som en nästa träff i början av december. 

Undertecknad fick i uppdrag att sondera läget ibland de lokala restaurangerna i kulturstaden Falköping. 
             Jan
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Lite smått och gott
Borås Tidning. 50 år sedan

Minnesgåvan

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 telefonnummer.

... 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.

... åsynen av offentliga toaletter gör att du känner dig trygg.

... du bara längtar efter att ”komma hem, ta på mysbyxorna och dra för 
gardinerna”

...du tillbringar en halvtimme med att leta efter dina glasögon, bara för att 
inse att de suttit på huvudet hela tiden.

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

Vår gamla kollega 
och driftvärnsoldat 
Stig Johansson 
(Stig i Backa) fyllde 
i veckan 80 år
Jörgen Larsson var 
och grattade honom 
och presenten ett 
brunnslock.
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Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Trisslott. Värvningen pågår året ut samt 
2023.

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

Gamla fotografier och händelser
Vi tar gärna emot gamla fotografier och händelser från Televerks-/Teliatiden.
Skickas med fördel till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com eller postas till adress Lars väg 18, 
515 35 Viskafors. Fotografierna återlämnas naturligtvis. Publicerade bidrag belönas med 2 Trisslotter.

Planerad utgivning av Telningen för 2023
Telningen planeras givas ut veckorna 6, 15, 35 och 44, 2023. Till nästa nummer av Telningen vill vi ha 
material senast 8 januari.

Ändring av postadresser, mailadresser och telefonnummer
Snälla, snälla, meddela dessa ändringar till Hannu Merstrand, hannu@merstrand.se, eller 
telefon 073-640 62 02.

Nya medlemmar
Viviann Pettersson, Borås
Ingemar Nittborn, Borås     

Medlemmar som lämnat oss
Ruth Johanson, Borås

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

Ruth Johansons begravning
Vid Ruths begravning den 18 oktober i 
Uppståndelsens kapell, deltog Gunn-Britt 
Scherdin, Ulla Åkerfeldt och Cai Mellstedt.
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Bilder från förr
Bilder från Tommy Halls bildarkiv 

Gullmar Svensson i Köttkulla 1970

Alis på taket

Buss till Skärhamn

Flytt av pupinbox

Korplag i Ulricehamn
Stående fr v: Arne Karlsson, 
Sievert Ahlstrand, Åke Hast, 
Tommy Hall.
Knästående fr v: Kent Göransson, 
Uno Nyberg, Bengt Hörder, 
Roland Kallin Maggan och Kennet 1988




