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Informationsblad för våra medlemmar  

LEDAREN 
Nu har våren gjort entré, tittar ut genom fönstret och 
gläds åt naturens skirhet. Björken bär sina musöron 
till löv och rapsblommorna börjar skifta i gult – 
härligt. Höst/vinteraktiviteter är snart avslutade och 
många bra insatser har gjorts även detta år. Nu tar 
våra sommaraktiviteter över såsom golf, grillning, 
gökotta, kräftkalas mm det ser vi fram mot. 
Jag har varit på TF årsmöte den 14-15 april förlagt till Ålandsfärjan 
M/S Cinderella. Mötet var som vanligt och inget dramatiskt att 
rapportera om. Glädjande var det många nya deltagare vilket är bra för 
framtiden. Orosmolnet är att det detta år, även förra året, tog lång tid att 
få vårt bidrag från Telia. Telia byter kontaktpersoner nu och då och vi 
får upparbeta nya kontakter. Telias nya kontaktpersoner har inte 

den bakgrund som sina föregångare vilket ger merarbete och en viss 
oro. 
När det gäller TSM är fortfarande den viktigaste frågan medlems-

rekrytering och det är en fråga som vi alla måste hjälpa till med. Är det 
någon av er som har en idé/ett uppslag hur finna nya medlemmar – var 
snäll och hör av er. Tillsammans kan vi arbeta fram något bra. 
För fyra år sedan skrev jag om den arabiska våren och människor som 
flydde undan förtryckarregimer.  Nu möts vi i bl.a. TV nyheterna om 
båtflyktingar, människor som flyr i någon form av flytetyg och där 
alltför många drunknar i Medelhavet. Jag blir så illa berörd när jag ser 
dessa bilder och sedan blir jag förbannad när jag tänker på de  
profithungriga så kallade människor som säljer platser ombord på 
flytetygen. Det är bedrövligt att vissa samvetslösa människor tjänar 
grova pengar på andras olycka. Visste du att förra året flydde mer än 
207 000 personer över Medelhavet till Europa. 3 500 av dessa kom 
aldrig fram utan försvann i havets djup, tyvärr så kommer vi i år se än 
fler drunkna i sin jakt på friheten i Europa. Det är svårt att hitta ord för 
detta omänskliga. Ett citat från den Österrikiska-Franska 

psykologen Sperber känns rätt ”Den som inte betraktar mänskligheten 
med ett oändligt medlidande blir dess fiende”. 
Nu avslutar jag med att gå ut på trädäcket och lapa lite sol, alltid lika 
skönt. 
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar var ni än befinner er och vad 
ni än gör. 
Håcan   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKTIVITETER 
 

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

BILJARD, 25 kr/speltillfälle 
Ewert Jönsson, 040-27 15 33 

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

BORDTENNIS, 100 kr/termin 
Bengt Olsson, 070-6510051 

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

BOWLING, 220 kr/termin, PM 320 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, 15 kr för fika + bulle med pålägg 
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, 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, 2 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 880 kr, ons 645 kr, 
tors 880 kr, kvällskurs/tis 765 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 + 300 kr/termin (handled.avg) 
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 

2015 års priser 
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Kultur  
2015 
19/5 Kvartett Malmö Opera 

23-24/5 Tattoo Malmö Arena 
5/6 The feeling of going (balett) Malmö Opera 

30/6 Fredriksdalsteatern Fredriksdal 
24/7 Grillfest Spillepengen 

19/9 Stjärnkväll Konserthuset 
13/10 Direktören för det hele Intiman 

15/10 Top Hat Malmö Opera 

3/11 Tolvskillingsoperan Hipp 

19/12 Julgala Malmö Brandkår Malmö Arena 

(2 förest 15.00 o 19.00) 
 

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. Planerade resor för 2015 

4/9 Dagstur till Öströö, Skälderviken, Kvibille mm 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 432311. 
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Bowling  
Varje torsdag samlas ett stort gäng TSM:are på 

Baltiska Hallen för att spela bowling. När jag hälsar 
på en dag i april råder det stor aktivitet på alla 

banor. Ålder och kön på de som spelar är väldigt 
blandat. Först på plats är Eva Ringström, det är hon 
som delar ut vilka banor och vilken motspelare 

respektive skall ha för dagen. Jag träffar Britt 
Lindberg på en bana och hon säger att hon inte kan 
spela nåt bra, det går så dåligt. Och hoppsan om 
hon inte slår 4 strikar på rad!! Snacka om att vara 
blygsam. På en annan bana håller Walter Nordquist 

 
   
Britt 
   
  o 

 

 
Walter 

 

på att träna in en ny teknik.  Alla är fokuserade på 
att göra så bra serier som möjligt, när de vänder sig 
om efter ett slag skiner de endera som solen eller 
rabblar en ramsa som inte lämpar sig i tryck. Man är 
uppdelade i olika lag och hela säsongen har det på-
gått tävling och just idag är det finaldags mellan två 
av lagen. I det ena laget är det Jan Strömberg och 
Leif Nilsson som har kvalificerat sig till final och i 
det andra laget är det Sven-Åke Löfgren och Bert 
Larsson som skall fightas om titeln.  Man spelar 3 
serier och det är totalpoängen som avgör om man 
går hem med vinst. Jan och Leif ligger till en början 
rätt så jämnt men sedan lägger Jan in en högre växel 
och slutar som segrare. Enligt Jan själv har han 

aldrig fått så många poäng tidigare. Sven-Åke och 
Bert är väldigt jämna men i slutet av matchen är det 
Bert som har bäst tävlingsnerver - ett tag är det 
oliiidligt spännande - men sen drar Bert ifrån och 
tar hem vinsten. Bowlinggänget gör nu uppehåll 
över sommaren och avslutar säsongen med festlig-
heter och prisutdelning till alla vinnare i klubb-

lokalen. Grattis till alla vinnare och tack för att jag 
fick komma o hälsa på Er. 
Eva  
               Jan o Leif                 Bert o Sven-Åke

  

 

 

 

 

 

 

   Lagvinnare Jan - Ann-Christin - Bert   
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Avveckling av Dalaplans lokaliteter 
TSM har tillsammans med TiF Malmö och Z Big 
Band, fd Telias storband, nyttjat den gamla tele-

stationens övre våning på Dalaplans AXE  som är 
belägen på Värmlands gatan 7, de senaste 15 åren. 
Vävning, bordtennis och storband har samsats om 
lokalerna, men även TiF M kansliet har huserat i ett 
rum.  
Telia Teknikfastigheter som äger fastigheten 
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kontaktade TiF M i maj månad föregående år och 
informerade om att alla teknikfastigheter skulle 
läggas ut till försäljning med start år 2015 och sade 
upp vårt hyresavtal från och med den 1/1 2015. 
Jag fick det hedersvärda uppdraget från TiFs sida 
att samordna avvecklingen och att informera de 
intressenter som hade sin verksamhet i lokalerna. 
Det visade sig bli många upprörda känslor då det 
var sektioner som funnits i många årtionden och 
som man nu tyckte blev ”utslängda på gatan”.  
Problemet var också att deras aktiviteter krävde 
stora utrymmen och att det kunde bli kostsamt att 
hyra ute på stan. Under fjorårets sista kvartal på-
börjades arbetet med att montera ned och märka 
upp alla 26 vävstolarna. TiFs kansli med all sparad 
historik från 1936 till dags datum som fanns i drygt 
hundratalet pärmar skulle sorteras och det som var 
av vikt dokumenteras i kronologisk ordning. Det 
fanns även mängder med olika typer av idrottspri-
ser, diplom och fotografier. Det blev till slut tio 
pärmar som donerades till Malmö Stadsarkiv som 
idag finns beläget på Bergsgatan i tidningen 
Arbetets gamla lokaler. Detta innebär att vi säkrat 
detta historiska material för framtiden så att man 
kan forska i TiF Malmös förflutna. Vad gäller  
fotona så finns de nu i TSMs förråd på Falkmans-
gatan där det är meningen att vi skall försöka ta 
reda på alla namnen på de som finns med på fotona. 
Tyvärr så blev det flera vändor till soptippen med 
allt det som vi inte kunde magasinera vilket kändes 
tråkigt.  
Efter det att alla lokalerna var tömda så vidtog flytt-
städningen inför slutbesiktningen, som skedde i 
slutet av januari månad med positivt resultat. 
Vad gäller de olika sektionerna så har det löst sig 
för Telias och TSMs vävsektioner som slagits 
samman och flyttat till Ågatan. Även Z- Big Band 
hyr in sig här i IKEAs gamla lokaler från 1967-
1977, innan IKEA flyttade till Bulltofta. 
Tyvärr så råkade Bordtennisen illa ut då Telia lade 
ner sin sektion och vi inte hittat någon lösning för 
TSMs pingisspelare ännu.  
Nästa år 2016 den 21 mars så firar TiF Malmö 80 
års jubileum vilket gör att man är bland de äldsta i 
landet och då återkommer vi med ett sammandrag 
av dess historia. 
Bengt Olsson 
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Helen Sellberg, ny i styrelsen 
Jag är en glad pensionär som växt upp på Telia. 
Började min bana 1970 som 17-åring på Televerket 
med att jobba på försäljningens kundtjänstmottag-
ning. Hade egentligen tänkt att läsa till lärare, men 
när min kompis syster som praktiserade under sin 
lärarutbildning kom hem var och 
varannan dag och grät så skrin-
lade jag den planen.  
Läste ett år företagsekonomi och 
på den tiden ingick maskin-
skrivning och stenografi !!!! 
Fick sedan besked inom en två-
veckorsperiod att jag fått jobb 
på Televerket, Polisen och Posten.  Det var annat än 
arbetsmarknaden idag. 
Tänkte mig ett år på Televerket och sedan skulle jag 
läsa vidare. Så blev inte fallet, men med en arbets-
givare som Televerket/Telia så gavs jag möjlighet 
att först läsa in gymnasiekompetens och så 
småningom även läsa till Marknadsekonom på 
Lunds Universitet. Så nu var jag fast till den 1 juni 
2013 vilket blev 43 år av 60, så visst har jag växt 
upp på Telia och inget som jag ångrat en enda dag 
Arbetsuppgifterna, utmaningarna, kollegerna och 
cheferna har varit många, roliga och utvecklande. 
Jag har jobbat som kundtjänstmottagare, utbild-
ningshandledare, marknadsförare, marknads-
planerare, projektledare och provat några chefs-
tjänster. Projektledare var det optimala jobbet för 
mig, för då fick jag bestämma men behövde inte 
hantera personalen mer än under projektet och 
sedan var jag av med dem. 
De sista 10 åren jobbade jag som ”projektledare 
Sponsring&Event” med ansvar för många av våra 
stora sponsringssatsningar, vilket var otroligt roligt. 
Privat handlar det väldigt mycket om barn och 
barnbarn. Jag har två söner som har familjer och 
vardera 2 respektive 1 dotter och dessa 3 prinsessor 
fyller väldigt mycket av farmors tid. Min sambo 
Lars får ta den tid som blir över, men är tålmodig 
och gillar läget. 
Jag spelar golf, går just nu och lär mig spela bridge 
samt försöker förstå mysteriet Yoga. Gillar i övrigt 
att laga mat, påta i trädgården (lagom mycket) och 
umgås med folk. Är ordförande i den bostadsrätts-
förening i Ljunghusen som jag bor i och nu alltså 
också styrelsemedlem i TSM med ansvarsområde 
medlemsvård. 
Helen 

>>> <<< 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
Tina Bergström-Darell Hans Löfström 

Anita Jeppsson Staffan Kjellgren 

Gustav Olsson  Kerstin Olsson 

Tina Abrahamsson Jacobsson 

Ginny Spickermann  
 

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 15kr -, umgås, 
boka resor-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  
 

>>> <<< 

Golf 
Det är måndagmorgon, just idag har de samlats på 
Bokskogens GK för att gå en 18-hålsrunda. Regnet 
hänger litet i luften men det blåser inte i alla fall. 
Det är jättevått i gräset på banan. Det är ett 30-tal 
TSM:are som golfar idag. Jag träffar Stig-
Arne ”Stickan” Andersson som är aktivitetsansvarig 
för golfen. Han förbereder sig på att starta sin runda 
som sista lag ut. Man går i lag om 3 personer. Näst 
sista paret som startar träffar jag när de står redo 
och laddade att starta på hål 1. 
Det är Rune, Anders och Eva. 
Det är idel glada miner trots 
den tidiga morgonen och det 
inte alltför roliga vädret. 
Stickan berättar att man startar 
vid olika hål och går sin runda och sedan samlas 
man vid klubbhuset där man tillsammans äter en 
god lunch. Jag bestämmer mig för att komma till-
baka vid halv tre tiden när de flesta skall vara klara. 
Nu har solen tittat fram och det är riktigt varmt och 
skönt när deltagarna droppar in efterhand. Man gör 
rent sina golfvagnar, slår sig ner vid uteserveringen, 
njuter av solen en stund, några tar en öl, en del går 
och tar en dusch. Något alla dock gör är att räkna 
ihop sina resultat och lämnar till Stickan. Man 
tävlar vid varje golftillfälle. De 10 bästa för dagen 
får poäng enligt en skala och den som lyckats samla 
flest poäng under säsongen vinner vandrings-
priset ”Årets golfare”. Dagens vinnare blev René 
Sörensen, GRATTIS! Lars Bjerhage var nöjd med 
dagen, efter två spelade omgångar har han intagit 
förstaplatsen i ”Årets golfare”, bra jobbat kämpa 
på! Jag frågade Lena Hallberg vad som är det bästa 
med golf? Lena säger ”man får frisk luft, man rör 
på sig en hel dag, man träffar goda vänner och har 
det mysigt både under rundan och vid den av-

slutande gemenskapen. Vart man än i världen är så 
på golfbanan är alla människor trevliga och vänliga 
och hälsar och byter några ord även om man inte 
känner dem eller har träffat dem förut”. Nu blir det 
uppehåll ett par veckor, man spelar varannan 
måndag och nästa gång närmare bestämt 11/5 träffas 
man på Söderslätts Golfklubb för att spela 
”Herberts Cup”. Skall bli spännande att se vem som 
står som segrare vid säsongens slut som blir den 28 
september på Ljunghusens GK. Jag önskar alla stort 
LYCKA TILL! 
Eva 
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Vi på redaktionen önskar Er alla en riktigt varm och 
avslappnande sommar! Nästa nummer av Tele-
senioren kommer den 9 september. Om du har några 
förslag på vad vi skall skriva om får du gärna höra 
av dig till mig, tel 0706234396 eller maila 
eva.hoff@telia.com. 
Eva 
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