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Informationsblad för våra medlemmar 

 

LEDAREN 

Äntligen vår, denna så av oss alla efterlängtade 
årstid. Efter en ovanligt lång vinter ser vi nu åter 
ljuset i tunneln. När jag skriver detta är det ca 20 
grader i solen och den värmer så gött. 
Detta år då vi fyller 10 år under namnet Telesenior-
ernas förening i Malmö, TSM. Detta kommer vi att 
uppmärksamma senare i år. Tio framgångsrika år där medlemsantalet 
stadigt ökat vilket är ett tecken på att vårt koncept är riktigt. 
Det är också 10 år med Distriktsmästerskapet i golf för de södra 
Teleseniorernas föreningar, före detta Teleområdena Jönköping, 
Kalmar, Växjö, Helsingborg/Halmstad, Kristianstad, Ystad och Malmö 
samt södra Radioområdet. 
Lyssnar just nu på nyheterna och förfäras över alla människor på flykt 
från sitt hemland undan en förtryckarregim. Jag tänker på att för nästan 
exakt två år sedan skrev jag om frihet i samband med den så kallade 
Arabiska våren, att människorna ska få sin frihet tillbaka. Vi är 
fortfarande där när folken kämpar för sin frihet, den frihet som vi själva 
så lätt tar för given.  
Jag tänker på Mrs. Aung San Suu Kyi, denna beundransvärda kvinna 
som suttit 17 år i husarrest, frigavs förra året, för sin kamp för frihet åt 
det Burmesiska folket. Hon uttryckte för flera år sedan, jag citerar ” Låt 
er frihet verka för vår”. Jag hoppas innerligt att hon får uppleva det hon 
kämpat så hårt för. 
Tillbaka till seniorverksamheten där jag kan förmedla den tråkiga 
nyheten att Teleseniorerna i Göteborg har lagt ner verksamheten. Detta 
efter att i flera år ”försökt” öka intresset bland sina tidigare anställda 
utan att lyckas. Det känns märkligt att det före detta näst största 
Teleområdet inte har någon seniorverksamhet längre. 
Avslutningsvis önskar jag er alla en skön sommar oavsett var ni 
tillbringar den, på sandstranden, golfbanan, i hängmattan eller 
annorstädes. 
Håcan 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna ! 
 

Kerstin Westborg  -  Ingerlen och Rolf Frisell  -  Arne Dahlberg 
 

Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i klubblokalen på 

Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi har öppet hus varje onsdag mellan 

08.30-12.30. Här kan Du köpa fika - kaffe o macka 15kr -, umgås, 

boka resor och teaterbiljetter och köpa lotter.  

 

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

BILJARD, 20 kr/speltillfälle 
Ewert Jönsson, 040-27 15 33 

BLOMSTERBINDNING, ingen avg, mtrl tillk  
Ewa Dahlström, 040-46 74 00 

BOULE, ingen avgift, 
Jan-Erik Dahl, 070 5619653, Gert Holmgren, 040-
132974 

BOWLING, 420 kr/år, PM 310 kr/år, 8-manna 40 
kr/tillfälle 
Göthe Göransson, 040-42 17 95 

BRIDGE, 100 kr/år, + 25 kr/speltillfälle 
Ingemar Mårtensson, 0705 470 474 

CIRKELGYM, 10-kort 650kr subv 250kr max 2 
kort/år, årskort 2500kr subv 550kr, halvårsk 
1600kr subv 275kr 
Lena Hallberg, 040-46 96 48 

ENGELSKA, 100 kr/år 
Ernst Andersson, 0705-27 22 23 , Anders 
Löfgren, 040-611 89 15 

GOLF, 150 kr/år + startavgift 
Stig-Arne Andersson, 070-551 01 01 

KLUBBLOKAL, 15 kr för fika + bulle 
Eva Ringström, 040-13 20 30 
Sten Svensson, 040-811 34 

KULTUR, rabatterade biljetter, 2 föreställningar 
subventioneras med 100 kr/medlem o 
föreställning 
Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

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

LÄTTGYMPA, 300 kr/år 
Aina Andréasson, 040-19 13 70 
Ingrid Bergman, 040-13 40 93 

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

RESOR/STUDIEBESÖK, pris/resa besök, 2 resor 
subventioneras med 200 kr/medlem 
Kerstin Lindgren, 040-43 23 11, Eva Ringström, 
040-13 20 30 

SILVERSMIDE, 7 ggr/kurs, ons 540 kr, tors 760 
kr, kvällskurs 655 kr, mtrl tillk 
Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIMNING, 10 kort 140 kr, 25 kort 275 kr, max 4st 
10 kort eller 2st 25 kort/år 
VATTENGYMPA, 10 kort 195 kr, 25 kort 390 kr, 
max 4st 10 kort eller 2st 25 kort/år 
Karin Frick, 040-13 61 01 

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

STYRKETRÄNING, 1700 kr/årskort 
subventioneras med 550 kr 
Kjell Winblad, 040-51 09 20 

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 + dryck  
Jan Strömberg, 040-13 60 40 

VÄVNING, 300 kr/år, mtrl tillk 
Sylvia Söderlund, 040-92 02 85 
 

                     2013 års priser 
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Kultur  

25-26/5 Tattoo Malmö Arena 

9/7 “allo” “allo” emliga armén Fredriksdal 
12/7 Grillfest Spillepengen 

18/7 Granbackekväll Arlöv 

31/7 Flotten Södertull 
22/9 After Dark Malmö Opera 

27/9 West Side Story Nöjesteatern 

18/10 La Traviata Verkstan 

8/11 Miss Saigon Malmö Opera 

21-22/12  Brandkårens julgala Konserthuset 
Program för 2014 presenteras i nästa nr av Tele-

senioren. Vill du veta mer redan nu ring Tutti, 040- 
915365, eller kolla hemsidan www.tsmmx.se. 

>>> <<< 

 

Resor/Studiebesök 

Fullständiga beskrivningar över 
kommande resor och anmäl-
ningslistor finns i klubblokalen. 
Resorna som arrangeras är: 

30/8 Båttur på Immeln, besök i Svarta Bergen och 

Humletorkan 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 
Kerstin 040 432311. 
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Bo Hansson, ”nygammal” i styrelsen 

Såg dagens ljus 3 mars, 1950 i Malmö 
stad, som jag sedan varit trogen. Är i 
dag gift och har två vuxna barn 39 
respektive 33 år. Är även till min stora 
glädje morfar till två pojkar och farfar 
till en liten tös och en liten grabb. Bor 
i eget hus i Oxie sen drygt 30 år vilket 
upptar en del av min fritid. Annars är det olika 
sportaktiviteter som har tagit/tar min lediga tid. Har 
varit aktiv inom många olika idrotter men med ålderns 
rätt är det bara lite motionsspring, mycket golf 
och ”expert” kommentator framför Tv:n som gäller. 
Ser mig själv som en positiv person som har lätt att få 
kontakt med andra människor. Vill gärna att dagen ska 
innehålla mycket humor och skratt.  
Ett av mina stora intressen är att resa och jag och frun 
har varit på många ställen i världen med Australien, 
Nya Zeeland, Kina och Sydamerika som absoluta 
höjdpunkter. Att få komma till andra länder och 

kulturer och där få träffa ”infödingarna” och äta, dricka 
gott och eventuell få spela en golfrunda är upplevelser 
som jag hoppas att vi kan få fler av de kommande åren. 
Började på Televerket 1971 som blev min utbildnings-
plats i arbetslivet. De första åren tillbringade jag i 
underjorden med anläggning och reparationer av 
dåtidens kabelnät. 
Nästa karriär var förlagd ovan jord inom den 
stationsteknik som fanns innan AXE-eran. 1981 blev 
jag djupt involverad i den stations- och nätförändring 
som pågick under 80-talet i samband med konvertering 
till AXE tekniken och digitaliseringen av 
transmissonsnätet.  
1988 kände jag att det var dags att gå vidare och 
började inom nätövervakning och tjänsteövervaknings 
området. Här blev jag involverad från starten med att 
bygga upp den Service Management Center verksamhet 
som fanns i Malmö fram till 2004. Så från att trygga 
nätdriftsaspekter blev det att ”sälja” in produkt-
/tjänsteövervakning till produktchefer och övriga 
chefer.  
Mitt ”spring” hos produktcheferna i Haninge 
resulterade i att jag 1999 blev erbjuden att ta över 
ansvaret för serviceaffären för en del av Telias 
accessprodukter för telefoni/data. Därifrån var inte 
steget så långt till ett mer övergripande ansvar för 
Telias serviceaffär som jag tillsammans med 2 andra 
produktchefer drev fram till att en massa omorganis-
ationer slog itu det hela.  
I samband med detta tog jag chansen att bli överflödig 
och var en av de sista som fick ta del av det s.k. om-

ställningsprogrammet. Hösten 2010 erbjöds jag 
avtalspension och efter 2 sekunders betänketid skrev 
jag på. 
Så idag är jag avtalspensionär men har inga problem 
med att agera som en ”glad och aktiv pensionär”. Har 
varit med i TSM i princip sedan starten, främst då inom 
golfen. Har även fuskat lite med bowling och ”risken” 
att det blir fler aktiviteter är nog ganska stor. 
Jag ser fram emot att få jobba i TSM:s styrelse igen, har 
varit med i styrelsen en sväng tidigare, och hoppas att 
jag kan bidra med de erfarenheter jag skaffat mig 
genom deltagande i andra styrelser i idrottsklubbar och 
bostadsföreningar. 
Så jag hoppas att vi ses antingen i klubblokalen eller 
ute i någon av aktiviteterna och har du synpunkter eller 
någon idé hur vi gemensamt kan utveckla TSM 
så ”hoppa” på mig bara. 
Vi ses och hörs//Bosse 
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Boule 
För att börja från början kan man säga att boule-
sporten har sitt ursprung i Frankrike. Där är det en 
nationalsport som spelas i parker och på andra 
offentliga platser. Vår prins Bertil sägs ligga bakom 
att sporten kom till Sverige. Han var mycket i 
Frankrike och spelade och tog med sig hela 
konceptet till Sverige. (Han var tydligen inte enbart 
i Frankrike för att dricka vin). 
Boulen har i Sverige ökat på ett lavinartat sätt de 
senaste åren med klubbar i snart varje liten by. 
Varför har då boulen blivit så populär? Jag tror det 
beror på att den är billig, lätt förstålig, kräver inga 
dyra banor och alla kan vara med och spela.  
I TSM Boule gäller samma sak, alla kan vara med 
och spela, både herrar och damer. För närvarande 
har vi överskott på damer så det finns plats för fler 
herrar.  Det kostar ingenting att vara med men man 
får själv köpa sina klot. 
Priser på klot varierar från 100-3000 kr eller mer. 
Vi spelar för närvarande inte i något seriesystem, så 
något krav på godkända klot finns inte. 
Varje år anordnas TS mästerskap i Boule och i år 
kommer spelen att gå i Borås. Jag räknar med att vi 
skall kunna ställa upp med en tiomannatrupp som 
skall försvara TSM:s färger. 
Datum för tävlingen är i nuläget inte klart (troligtvis 
i september) och kostnaden är under bearbetning. 
Är det någon som vill prova på att spela boule är 
det bara att komma ner till TSM:s klubblokal på 
onsdagar kl. 9.00  
Vi har våra banor bakom Swedbank stadion och 
varje onsdag kl.10.00 startar vi spelet. 
VÄLKOMNA! 
Janne Dahl/Gert Holmgren 
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Golf 
Så var golfsäsongen 2013 igång. 
Den 15:e april spelades premiären traditionsenligt 
på Bedinge Golfklubb. Vi var 43 spelare som 
började dagen med gemensam fika därefter fick vi 
svinga våra klubbor i fint vårväder, vilket för 
många påverkade spelet positivt. Många glada 
leenden och många bra resultat. Kerstin Frank och 
Bernt Grahed spelade på banans par (70 netto), bäst 
spelade Carl-Gustaf ”Putte” Björklund som vann 

med sina 69 netto. Putte och Rune Andersson har 
sagt att någon av dem ska vinna tävlingen Årets 
Golfare, så bättre start kunde Putte inte fått. Dagen 
avslutades med lunch och prisutdelning. 
Två veckor senare var det dags för Herberts Cup på 
Söderslätts Golfklubb. Tävlingen är till minne av 
Herbert Andreasson och spelades för tredje året. 
Här fick vi känna på vårens hårda vindar, få plus-
grader gjorde att många mössor och vantar kom 
fram på nytt. Trots vädret fick vi uppleva många 
finfina resultat. Tommy Erlandsson, som jag hade 
glädjen att vara markör till, gick runt på kanon-
resultatet 68 netto men det räckte inte mot Rune 
Andersson som med sina 66 netto krossade allt 
motstånd.  
Efter gemensam lunch var det så dags för 
prisutdelning. Gert Hallberg, 
vinnaren av Herberts Cup 2012 
överlämnade motvilligt den 
ståtliga pokalen till årets vinnare 
Rune Andersson. I tacktalet 
märktes det tydligt att detta var en 
stor dag för Rune. Rune och Putte delar just nu på 
förstaplatsen i Årets Golfare, här har vi alltså 
grabbar som lever upp till vad man lovat.  
Du missar väl inte chansen att prova på TSM-
golfen? Slå en signal så fixar vi till detta. 
Stig-Arne ”Stickan” Andersson, 0705-510101 
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Thomas Lindström, ny i styrelsen 
Jag kommer från Kristianstad och 
började mitt yrkesliv där, efter att ha 
slutat skolan vid 16 års ålder så fick 
jag anställning på en bilfirma som 
bilplåtslagare, det skulle ju införas 
högertrafik i landet om ett par år.  

Men folk var ju rädda om sina bilar så några 
krockar blev det inte så jag fick göra lumpen på P 6 
i Kristianstad som signalist, det var en trevlig tid, 
regementet låg bara runt kvarteret och jag kunde 
hela övningsfältet som min egen ficka. 
Efter muck tog jag ett år på Önnestads Folkhög-
skola och ett år på Osby samrealskola. Efter all 
utbildning fick jag jobb på Televerket i Malmö som 
tryckskyddare med placering på Bohus. 
Efter ett år sökte jag till Lund eftersom många 
kompisar från Kristianstad började läsa där. I Lund 
blev det också tryckskydd och jag bodde i student-
korridor på Delfinen, det var kul men min chef 



 TELE-senioren  TELE-senioren   Sid 4 
 
 

 

Elvirsson tyckte att jag borde flytta då man inte kan 
leva studentliv på natten och jobba på dagen. 
Jag tog honom på orden och flyttade till Eslövs 
folkhögskola för mera skolning, åter till Lund och 
jobb som apparatuppsättare. 
I Lund vaknade mitt intresse för politik och jag gick 
med i vpk Lund och var medlem där i många år, 
samtidigt blev jag även fackligt intresserad och 
hamnade i Tele Norra fackklubb. 
När man bor i Lund skall man även studera, och jag 
sökte in på universitetet till en 20 poängs-kurs i 
Företagsekonomi med Personaladministration. 
Lund var hektiskt så jag sökte till Malmö och nät-
registret över södra teleområdet Ystad och Österlen, 
i samma veva skulle hela nätet läggas in på data och 
jag hamnade på registergruppen och där var vi ett 
gäng som lade in skåp, lådor och kopplingsupp-
gifter i dataregister. 
I Malmö fortsatte mitt politiska och fackliga 
intresse och jag hamnade i taxeringsnämnd, 
kristidsnämnd, fastighetsnämnd, skolstyrelse och 
stadsdelsnämnd. 
Men jag ville ut på fältet igen och började på små 
och medelstora växlar där jag var i flera år. Telia 
var i förändring och vi hamnade i Flextronics som 
sedermera blev Relacom. 
2008 skulle det bli uppsägningar på Relacom och 
jag visade intresse att bli hemskickad, och efter lite 
samtal med ledningen kom vi överens om ett bra 
avslut och jag lämnade mitt yrkesverksamma liv 
med ett leende. 
Tiden som kom började jag att renovera vårt 
sommarhus i Fårabäck utanför Åhus och det är 
nästan klart, om det blir klart så kommer skatte-
myndigheten och sätter en taxering på stugan så jag 
ligger lågt. I Fårabäck är jag och min fru Margareta 
så mycket som möjligt men hon jobbar fortfarande 
så hon kommer på helgen och under veckan 
snickrar jag på huset. 
För ett halvt år sedan flyttade vår grabb till Knivsta, 
han träffade en flicka på jobbet som revisor på 
PWC så vi träffas i Knivsta eller i Skåne när tid ges. 
Thomas  
 

>>> <<< 

Kerstin Frank, ny i styrelsen 
Jag är född och uppvuxen i Malmö. Under gröna vågen 
på 70-talet flyttade jag med familjen till Vellinge där 
jag fortfarande bor. Nu tillsammans med Tommy min 
sambo. Jag har två döttrar och fyra barnbarn plus en 
bonusdotter och 3 bonusbarnbarn. Min första kontakt 

med Televerket var i min ungdom då jag 
träffade en ung man och vägrade uppge 
mitt telefonnummer. Det visade sig att 
han jobbade på Televerket så han 
lyckades ta reda på mitt nummer. Någon 
fortsättning blev det inte. Nästa kontakt 
med Televerket blev -68 då jag sökte och blev anställd 
på kontoret. Vad avdelningen hette kommer jag inte 
ihåg. Flyttade vidare till avdelningen där Åke Palm var 
chef. Där satt jag och räknade på förbindelserna så att 
de räckte till. Det jobbade jag med fram till -79 då jag 
började studera, först på halvtid och sedan heltid. Det 
blev inom sjukvården jag fick min vidare syssel-
sättning. Den mesta tiden har varit arbete på olika 
vårdcentraler i regionen. För ett par år sedan beslöt jag 
mig för att gå i pension. Jag har fortfarande kontakt 
med sjukvården och hoppar in när det behövs samt 
hjälper till på grundutbildningen av läkarstudenterna.  
Under alla åren har jag haft kontakt med mina tidigare 
arbetskamrater bl a Eva Ringström och Aina 
Andreasson, som lockade mig att gå med i TSM. De 
berättade hur mycket det fanns att göra som lät 
lockande.  Flera av mina golfkompisar är också 
medlemmar i TSM. Golf har jag spelat sedan -90 i 
Vellinge GK där jag suttit i styrelsen och varit 
ordförande under fyra år. I TSM har jag börjat spela 
bridge och bowling och naturligtvis ingår golf. Det 
skall bli spännande att se tiden an i styrelsen för TSM. 
Kerstin 
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