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LEDAREN Informationsblad för våra medlemmar 

I förra numret av TELE-senioren skrev Håcan att det  
var hans sista ledarspalt efter 6 år som ordförande.  
Som ny ordförande vill jag börja med att tacka Håcan, 
för allt han bidragit med under dessa år. Utifrån det   
jag hunnit sätta mig in i så är det en mycket välskött   
förening med en bra ekonomi och många aktiviteter.   
Detta är grunderna för all föreningsverksamhet och därför känns det 
väldigt bra. Jag vet att Håcan varit mycket drivande i att få till just detta. 
Jag vill tacka för förtroendet att få bli vald till ordförande i denna fina 
förening.  
Dan Svensson heter jag och har jobbat på Telia sedan 1991 fram tills jag 
slutade i december 2013 när det inte längre erbjöds några vettiga 
alternativ med placering i Malmö. Efter det jobbade jag 14 månader på 
ett litet företag på Ideon i Lund. När jag fyllde 60 i november förra året 
beslutade jag att sluta jobba och börja ta ut pension om ett par år. Många 
känner min fru Eva bättre än mig och hon har också slutat på Telia efter 
45 år. Vi träffades på Telia och i maj har vi varit gifta i 20 år. Vi har vars 
två vuxna barn och Evas 5 barnbarn och vi bor på Kulladal i Malmö. 
Jag har haft förmånen att få jobba som ledare under i stort sett hela mitt 
yrkesverksamma liv. Jag har haft flera olika roller under min tid där. Jag 
har bland annat varit försäljningschef, ledare inom Telia Publicom och  
under de senaste 13 åren har jag haft ansvar för olika kundservice- 
organisationer. Trots att jag varit placerad i Malmö har jag under många 
år pendlat till Stockholm cirka 3 dagar i veckan utöver otaliga besök på 
många orter där Telia funnits, inklusive orter i Finland. 
Mina många år som ledare i kombination med ett antal års ideellt arbete 
som ordförande i en folkdansförening och en villasamfällighet gör att 
jag tror mig kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling av TSM. Min 
grundsyn är att upprätthålla och förstärka det som är bra och förbättra  
där det behövs. Själv har jag inte haft mycket tid att engagera mig i så  
många fritidsaktiviteter men har via min fru Eva fått en väldig god insyn 
i TIF, under hennes år som förbundssekreterare. När jag nu slutat jobba 
så står golf och styrketräning på listan över önskade aktiviteter liksom  
kanske bridge som jag spelade aktivt för 40 år sedan. I övrigt är resor 
vår stora passion och vi har haft förmånen att ha fått resa en hel del. Vi 
är ganska nyligen hemkomna efter 6 veckor på Tasmanien och Nya 
Zeeland.  
Vad som är viktigast att jobba med framöver lär jag mig efterhand när 
jag pratar med aktivitetsansvariga och andra. Att lyssna och förstå är 
viktigt för mig. Jag kommer att göra mitt bästa för att lära känna verk- 
samheten och er medlemmar. Jag kommer att finnas på plats under en 
hel del onsdagar framöver men också besöka olika aktiviteter. Själv- 
fallet hoppas jag också att ni tar chansen och kontaktar mig på olika sätt. 
Jag är mycket intresserad av åsikter, tankar och idéer runt all den 
verksamhet som vi bedriver. Utöver att jag finns ute i verksamheten  
tillsammans med er så får ni gärna maila och ringa mig.  
Förutom att lyssna så tycker jag om att prata och driva saker framåt, 
framtiden är ju den enda tid man kan påverka. Jag ser mycket fram emot 
att få börja jobba som ordförande tillsammans med er alla! 
Dan 

 

AKTIVITETER 
 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 
Anders Bark, 040-42 22 07 

BLOMSTERBINDNING, ingen avg, mtrl tillk  
Lena Runermark, 070-8695980 

BORDTENNIS,  
Bengt Olsson, 070-6510051 

BOULE, 100 kr/år, 20 kr/omgång/inomhus 
Jan-Erik Dahl, 070-5619653 

BOWLING, 240 kr/termin, PM 340 kr/år, 8-manna 
40 kr/tillfälle 
Göthe Göransson, 040-42 17 95 

BRIDGE, 100 kr/år, + 25 kr/speltillfälle 
Ingemar Mårtensson, 070-5470474  

CIRKELGYM, Klippkort 650 kr subv 275 kr, 
klippkort 795 kr subv 275 kr, max 2 häften/år, årskort 
2500 kr subv med 550 kr  
Lena Hallberg, 040-46 96 48 

ENGELSKA, 100 kr/år 
Ernst Andersson, 070-5272223 , Anders Löfgren, 040-
611 89 15 

GOLF, 250 kr/år + startavgift per spelomgång 
Stig-Arne Andersson, 070-5510101  

KLUBBLOKAL, 20 kr för fika + bulle med pålägg 
Eva Ringström, 040-13 20 30 
Sten Svensson, 040-811 34 

KULTUR, rabatterade biljetter, utvalda föreställningar 
subventioneras med upp till 100 kr/medlem och 
föreställning.  
Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

LOTTERI, aktuellt pris/lott 
Karin Frick, 040-13 61 01 

LÄTTGYMPA, 500 kr/termin, subventioneras med 
175:-/termin. 
Birgitta Holmgren, 040-132974 

PROMENADER, ingen avg, medåkande betalar 30 
kr/tillfälle 
Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

RESOR/STUDIEBESÖK, pris/resa besök, vissa resor 
subventioneras med 200 kr/medlem och resa 
Kerstin Lindgren, 040-43 23 11, Eva Ringström, 040-
13 20 30 

SILVERSMIDE, 7 ggr/kurs, mån 900 kr, ons 660 kr, 
tors 900 kr, kvällskurs/tis 785 kr, mtrl tillk 
Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIMNING, VATTENGYMPA, simn 25 kort subv 
med 260 kr, 10 kort 130 kr, vatteng 25 kort subv med 
330 kr, 10 kort 165 kr 
Kerstin Blondell, 070-5214521 

SLÄKTFORSKNING, 150 kr/år 
Björn Ringström, 070-6692043  

SPANSKA, 100 kr/år  
Marie Jönsson, 070-5575606 

STYRKETRÄNING, Årsaktivitetskort 
subventioneras med 550 kr 
Stellan Sätherström, 040-16 02 93 

STÖDFÖRENINGEN, 300 kr/andel och år 
Monica Andersson, 040-42 12 21 

TSM EXTRA, pris/tillfälle 
Christina Gustafsson, 040- 26 27 20  

VINKUNSKAP, 50 kr/år + varuprov mm 
Jan Strömberg, 040-13 60 40 

VÄVNING, subventioneras med 440 kr/år 
Sylvia Söderlund, 040-92 02 85 

2016 års priser 



 TELE-senioren  TELE-senioren   Sid 2 
 
 

 

Kultur  
29/3 Billy Elliot Malmö Opera 
9/4 Drottningens Juvelsmycke Verkstan 
19/4 Blod och eld Intiman 
23/4 Brandkårens vårgala Konserthuset 
27/4 Maskeradbalen Malmö Opera 
5/5 Gökotta Bokskogen 
17/5 Pelleas och Melisande Malmö Opera 
15/7 Grillfest Spillepengen 
20/9 Kinky Boots Malmö Opera 
Mer information, teckningslistor och priser finns i 
klubblokalen på Falkmansgatan. 
Tutti, 040-970099 eller 040-915365 
 

>>> <<< 
 

Resor/Studiebesök 
Fullständiga beskrivningar över 
kommande resor och anmälningslistor finns i klubb-
lokalen.  
10-12/5 Binz på Rügen 2820:-, kontakt för 
denna  resa är Tutti tel 040-970099, 040-915365. 
30/8 Samsö – dagstur från Själland , bla 
besök på syltfabrik, öl-snaps-vin-likörprovning. 
Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 
Kerstin 040 432311. 
 

>>> <<< 
 

Årsdragning i Stödföreningen/Luciafika 
Den 16:e december var det julstämning i klubblokalen 
på Falkmansgatan. Medan vi fikade med lussebullar  
och pepparkakor var det dags för först månadsdragning 
och efter det årsdragning i Stödföreningen. Lokalen var 
välbesökt denna dag vilket är jätteroligt.  

 
 
 
 
 
 

  Roland, en av de glada vinnarna!             Är det en högvinst kanske? 
 

Vill passa på att gratulera alla vinnarna!!! 
På vår hemsida www.tsmmx.se kan du kolla alla 
nummer som vann. 
Eva 

>>> <<< 
 

Telesenioren 
Detta är sista numret av Telesenioren som jag 
ansvarar för – jag tackar för mig och lämnar vidare  

 
stafettpinnen till den nya styrelsen / 
redaktionen och önskar lycka till!  

Eva 
 

>>> <<< 
 

Leif Åkesson, ny i styrelsen 
Jag är född och uppväxt i Kristianstad. 
Jag började min karriär på Televerket 
genom att genomgå Televerkets  
Teleingenjörskurs på Teleskolan i Stock-
Stockholm mellan åren 1965-1967. 
Efter genomgången ingenjörsutbildning 
började jag på Televerkets Distriktsbyrå i Malmö,  
Rationaliseringsavdelningen. Distriktsbyrån blev senare 
Distriktskontor och därefter Regionkontor för att helt 
upphöra 1978. Här arbetade jag med div utredningar, 
rationaliseringsuppdrag, arbetsstudier och medverkade i 
flertalet projekt både centralt och lokalt. Jag var bl a med 
om att ta fram utbildningspaket för kurserna ABC i AR 
och Produktionsteknisk grundkurs samt genomförde ett 
flertal av dessa kurser som kursledare och lärare. 
När Regionkontoret lades ner flyttade jag till Malmö 
telekontor där jag blev gruppchef för planeringsstaben på 
Rationaliseringssektionen. Som gruppchef ansvarade jag 
för sektionens planering, budget, ekonomi och var 
dessutom ansvarig för teleområdets driftstöd för  
centrala ADB-system (TAD1, FIPLEX, IFTAX, FAKT 
m fl). Under denna period var jag dessutom projekt-
ledare för införande av ovan nämnda centrala ADB-
system inom Malmö teleområde. Jag medverkade i flera 
år i teleområdets förslagskommitte som televerkets 
representant och satt i flera år som ordförande i tele-
områdets RL-kommitte.  
1990 sökte jag och fick ett utlandsuppdrag för Swedtel 
på Mauritius men tyvärr kom Kuwaitkrisen emellan så 
det blev inget av med det. 
91-01-01 var det dags för nästa omorganisation då 
Informatik-, Fastighets- och Materielsektionen slogs ihop 
till en sektion Multiservicesektionen. I denna 
organisation blev jag ekonomichef med ansvar för  
sektionens budget och övrig ekonomi. 
92-01-01 upphörde teleområdena och Helsingborg och 
Malmö teleområde blev Region Syd. Även i denna  
organisation blev jag ekonomichef och verkade som  
sådan till 95-12-31 då även regionerna upphörde. Den 
ekonomifunktion som jag arbetade inom placerades i 
Umeå på Telia Assist. Jag fick erbjudande att följa med 
till Umeå men tackade nej varför jag placerades i 
Personalförsörjningsdivisionen.  
Där genomgick jag en drygt 1-årig ADB-utbildning i 
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Telia Datas regi och därefter blev jag anställd på Telia 
Data i Malmö. Där jobbade jag som systemansvarig  
för FIPLEX tills detta system avvecklades 2005. Efter 
detta jobbade jag som systemsupport för TelSIMS som 
bl a ersatte FIPLEX. Telia Data såldes till Ki- 
Consulting och därefter till TietoEnator som ändrade 
namn till Tieto.  
Jag gick i pension 2010-02-01 och då gick jag med i 
TSM och här har jag ägnat mig åt bowling, golf och  
släktforskning och jag är även med i en aktiesparklubb. 
Jag är gift med Inger Öhman-Åkesson och jag har två 
barn och Inger ett. Tillsammans har vi 6 barnbarn  
mellan 21 år och 5 år. Sladdbarnet på 5 år innebär en  
hel del barnpassning. 
Vi tycker om att resa och varje år gör vi en långresa till 
bl a Thailand och nu senast Mexico. Kortare resor till 
storstäder brukar vi också hinna med bl a till Paris, 
Rom, Prag och New York. 
Vi gjorde tvärt emot andra pensionärer och sålde vår  
lägenhet på Ribersborg och köpte ett hus i Hyllie där  
vi trivs förträffligt och planerar att stanna kvar tills de 
bär ut oss. 
Leif 

>>> <<< 
 

Golf 2016 
Inom TSM-golfen är det mesta sig likt från tidigare år.  
Medlemsantalet ligger stabilt runt 75-80 personer.  
Några spelare har valt att ta timeout och för att hålla en 
jämn medlemsnivå har vi fyllt på med nya golfsugna 
medlemmar.  
De flesta golfare är igång med sin vårträning, vissa på 
varmare breddgrader andra på himmaplan. Styrke-
träning verkar vara inne, återstår att se om våra slag blir 
längre? Men fortfarande är det bättre att slå rakt än att 
slå långt och snett. 
För oss här hemma var det säsongsupptakt den 24:e 
februari. Till klubblokalen kom 55 förväntansfulla  
golfentusiaster, detta är 70 % av det totala medlems-
antalet. Det är inte många föreningar/klubbar som kan 
visa upp sådana siffror. Som aktivitetsansvarig är man 
mer än nöjd men frågan kvarstår, är det spel-
programmet, kamratskapet eller är det gratis kaffe och 
semla som gör att så många kommer?  
Vi har en superspännande säsong framför oss. 
Den 11:e april tjuvstartar vi med en lagtävling på Sjöbo 
Golfklubb. Veckan efter är det så dags för första 
tävlingen i Årets Golfare, detta sker traditionsenligt på 
Bedinge GK. 
TSM är arrangörer av DM 2016. 
Vi har tillsammans med Kristianstad och Växjö 

kommit överens om att Araslövs Golf & Resort ska 
vara vår mästerskapsbana 2016 - 2018. 
Årets tävling spelas den 29:e augusti.  
Jag hoppas på många deltagare och att våra lila lag- 
tröjor ska synas på hela golfbanan. 
Vem blir Årets Golfare 2016, kan René Sörensen för-
svara sin titel, är det dags för Gert Hallberg att vinna 
sin första titel, kommer någon av våra damer att 
överraska, hur bra är våra nya golfvänner?  
Ja, här är många frågetecken som ska rätas ut innan vi 
vet vem som står högst upp på pallen i september. 
Vi avslutar säsongen med en lagtävling på Rönnebäcks 
Golfklubb.  
Spel, glädje och gemenskap varannan måndag i fint 
väder på superbra golfklubbar runt om i Skåne är en 
självklarhet för oss.  
Spelprogram 2016 – se hemsidan www.tsmmx.se. 
Till dig som ännu inte bestämt dig för att vara med i 
TSM-golfen, vad väntar du på?  
Är du osäker kan du provspela en gång innan du 
bestämmer dig. Vill Du ha mer information så slå en 
signal. Vi ses på banan.  
Svinga lugnt! 
Stickan  
 
 
 

>>> <<< 
 

Ny aktivitetsansvarig - Blomsterbindning 
Jag heter Lena Runermark, 64 år när detta läses. 
Min bana på Televerket startade som telefonist 1972. 
Jag hade läst språk på gymnasiet och 
ville dra nytta av dessa kunskaper.  
Tyvärr så flyttade man utlandsav-
delningen till Stockholm kort efter och 
jag trivdes aldrig med att jobba skift, så 
en kort tid var jag utlånad till katalog-
avdelningen. Det var när man lade om telefon-
katalogen från titel- till förnamnsordning så jag har 
faktiskt korrekturläst telefonkatalogens Malmö-del. 
(Det ni!!) 
Därefter blev det Felanmälan, Kabelfelsavdelningen 
och senare Dirigeringen efter att man slog ihop 
anläggning och underhåll.  
1976-1978 var jag på Gran Canaria, där min syster 
just öppnat restaurang. Väl hemma igen sökte jag 
mig tillbaka till Televerket eftersom jag trivts bra och 
det fanns många möjligheter. Då var det fortfarande 
lätt att få jobb, så då blev det Televerket Radio och 
senare Rundradion/Teracom när man separerades 
från Televerket/Telia. Där var jag i 12 år och sedan 
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följde en del kortare anställningar i privat regi. Min 
yrkeskarriär avslutades på snusfabriken i Fosie där jag 
jobbade med personalfrågor och 2015 bestämde jag 
mig för att ta pension. Min man Ulf hade då varit 
pensionär i två år så det kändes rätt.  
På fritiden spelar jag golf och är aktiv i Damkom-
mittén i Malmö City Golfklubb, så jag är ju själv-
skriven som medlem i Golfsektionen.  
Jag är också sen många år återförsäljare för Oriflame 
(svensk kosmetik) och håller homeparties precis som 
på 60- och 70-talen. Det är en syssla som ger mycket 
positivt och medlemmar i TSM har 10% rabatt när 
man handlar av mig. Förra året blev jag tillfrågad om 
jag ville ta hand om blomsterbindningen och det lät 
som en trevlig utmaning. Vår första träff, där vi gjorde 
adventskransar, blev väldigt uppskattad, så det känns 
bra att få ta hand om det. 
Lena 
 

>>> <<< 
 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
Sune Berglund     Claes Hallenborg    Lena Silfverberg 

Mats Larsson         Marie Larsson        Göran Nilsson 

Anita Petersson     Per-Olof Bengtsson 

 

Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i 
klubblokalen på Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi har 
öppet hus varje onsdag mellan 08.30-12.00. Här kan 
Du köpa fika - kaffe o macka 20 kr -, umgås, boka 
resor-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  
 

>>> <<< 
 

TSM:s Årsmöte  
Ett välbesökt årsmöte, 103 deltagare - helt 
fantastiskt - hölls i år på Baltiska hallen. Håcan 
berättade om föreningens verksamhet som fortfarande 
innehåller många aktiviteter tack vare engagerade 
aktivitetsansvariga och entusiastiska och aktiva 
medlemmar. 
Sven-Åke föredrog 2015 års ekonomiska utfall och 
budgeten för 2016 klubbades. Vår förening har fort-
farande en stabil kassa, det mesta av våra intäkter 
(drygt 90%) går tillbaka till medlemmarna.  
Medlemsavgiften för 2017 beslöts vara oförändrad.  
Håcan avtackades för sin tid som ordförande och till 
ny ordförande valdes Dan Svensson. 
Henry Thysell som varit sammankallande i val-
beredningen tackade för sig och efterträds av Håcan 
Norell. Jag själv, undertecknad, avtackades för mitt 
arbete i styrelsen och efterträds av Leif Åkesson. Lena 
Runermark som ny aktivitetsansvarig för blomster-

bindning hälsades välkommen och Ewert Jönsson 
som varit ansvarig för biljard avtackades med 
blomstercheck. Sedan fick våra ansiktsmuskler ca en 
timmes motion när ”polisyrvädret” från Borrby Ewa-
Gun Westford intog scenen och fick skrattsalvorna 
att eka i lokalen. Mötet avslutades med subvention-
erad lunch på O´Learys för de som så önskade. 
Eva 

>>> <<< 
 

HÅCANS tack 
Tack för uppvaktningen på årsmötet och den fina ord-
förandeklubban - det värmde. Jag har under åren känt 
stort stöd och förtroende från styrelsen, aktivitets-
ansvariga och medlemmar, det har känts uppmunt-
rande och stimulerande. Jag kommer att minnas det 
fina samarbetet inom styrelsen, mellan styrelsen och 
de aktivitetsansvariga. Jag har lärt känna många nya 
människor som har varit ett trevligt inslag i vardagen. 
När jag tillträdde som ordförande var det tre saker jag 
ville införa, databaserat ekonomisystem, subventions-
hjälpmedel/tabell samt teckna ned styrelseleda-
möternas uppgifter och dess ansvar, ”lite ordning o 
reda” med andra ord. Med hjälp av engagerade och 
kunniga styrelseledamöter är detta på plats idag, vilket 
gläder mig mycket. Det gläder mig också att vi klarat 
av att behålla antalet medlemmar på bra nivå. Jag har 
sagt många gånger, och säger det igen, med det stora 
antalet medlemmar TSM har, innebär det att vi fyller 
ett viktigt behov. Ett stort tack till samtliga aktivitets-
ansvariga och medlemmar, det är ni som är TSM. 
Jag önskar TSM och den nya styrelsen med Dan i 
spetsen - Lycka till! 
Håcan 

 
 

REDAKTIONSRUTA 

ANSVARIG UTGIVARE 
Håcan Norell, Tel: 0410-138 60 

REDAKTION  
Annette Johannesson, Tel: 040-49 61 51 

Kerstin Frank, Tel: 040-42 25 10 
Sven-Åke Löwgren, Tel: 040-45 53 05 
Helén Sellberg, Tel: 070-542 45 00 

Eva Hoff Tel: 070-623 43 96 
Bo Hansson Tel: 040-54 69 80 

BESÖKSADRESS 
Vår klubblokal, Falkmansgatan 1 

Tel: 040-97 00 99 

POSTADRESS 
Teleseniorernas Förening i Malmö 

Box 17115, 200 10 Malmö 
Bankgiro 741-7678 

HEMSIDAN 
www.tsmmx.se 


