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Informationsblad för våra medlemmar  

LEDAREN 
Den 2-3 september var Teleseniorernas Förbunds- 
styrelse på besök i Malmö. Besöket började i vikinga- 
anda med guidat besök på Foteviken Vikingaby  – 
mycket uppskattat. Därefter en tur ner på Falsterbo- 
näset med en titt på fyren – också det mycket  
uppskattat. 
Andra dagen berättade TSM om sin verksamhet, hur vi är organiserade, hur 
vi arbetar mm, platsen för detta var lokalen på Falkmans- 
gatan 1. Detta med egen lokal uttryckte alla var en stor fördel och vi önskade 
att flera av våra seniorföreningar hade tillgång till egen lokal. 
Förbundsstyrelsen lovordade vår förening och framförde ett stort tack till oss 
alla - medlemmar sträck på er. 
Nu till något helt annat – Väder. Svenska folket gillar uttrycket lagom, vad 
det nu är för något, men uttrycket lagom gäller inte vädret. Vi går från den 
ena ytterligheten till den andra. Kall juni, mycket varm juli för att avsluta 
med en kall och mycket regnig augusti, märkligt, var blev lagom av? 
Sommaren har bjudit på flera stora idrottsevenemang där fotbolls VM för 
herrar var det största. 
Tyvärr utan svenskt deltagande men med en mycket värdig vinnare i Tysk-
land. Tyskarna spelade den i särklass mest iögonfallande och 
effektiva fotbollen. Glädjande var också den överlag mer anfalls- 
inriktade fotbollen som spelades.  
Friidrotts EM var nästa stora evenemang. Det är glädjande att Sverige har 
fått fram så många duktiga unga friidrottare. Jag tänker på Irene Ekelund 
som kan bli en världssprinter, på Angelica Bengtsson som redan nu är nära 
den verkliga stavhoppare-toppen. Vi har längdhopperska, spjutkasterska och 
löpare som har gjort stora framsteg i år. 
Även på herrsidan har vi ett gäng ungtuppar som klivit fram i år, jag tänker 
på två manliga 800 och 1500 m löpare. Där är också spjutkastare, diskus-
kastare, kulstötare m fl som närmar sig Europaeliten. Vi har många trevliga 
friidrottsår att se fram mot på såväl dam- som herrsidan. 
Sim-EM har också gått av stapeln denna sommar. Vår superstjärna Sara 
Sjöström visade att hon klarar av att vara storfavorit och tog flera medaljer 
av ädlaste valör. 
Både dam- och herrsimmarna gjorde ett mycket bra mästerskap. 
En eloge också till Di blåe som spelade sig till fotboll-Europas finrum – 
Champions League, lycka till! 
När detta nedtecknas är det bara val, val, val och åter val som gäller. Var jag 
än går eller befinner mig är det någon form av valpropaganda. Det ena val-
fläsket efter det andra kastas ut - hur ska vi ekonomiskt klara detta. Jag upp-
lever att våra politiker inte tror vi kan tänka själv och genomskåda det mesta 
av det som sägs och utlovas. 
Väl mött till en ny höst i TSM-regi. 
Håcan 

 
                                                    

 

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, , 200 kr/år 
Bengt Olsson, 070-6510051 

BOULE, 100 kr/år, 20 kr/omgång/inomhus 
Jan-Erik Dahl, 070-5619653, Gert Holmgren, 040-
132974 

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, 10-kort 650 kr subv 225 kr max 2 
kort/år, årskort 2500 kr subv med 500 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 
Stig-Arne Andersson, 070-5510101  

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, 150 kr/termin 
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 610 kr, tors 830 kr, 
kvällskurs 730 kr, mtrl tillk 
Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIMNING, 10 kort 150 kr, 25 kort 290 kr, max 4st 10 
kort eller 2st 25 kort/år 
VATTENGYMPA, 10 kort 225 kr, 25 kort 450 kr, 
max 4st 10 kort eller 2st 25 kort/år 
Karin Frick, 040-13 61 01 

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

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

STYRKETRÄNING, 1700 kr/årskort subventioneras 
med 500 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, 400 kr/år, mtrl tillk 
Sylvia Söderlund, 040-92 02 85 
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Kultur  

2014 

11/10 Big Band Folkets Hus 
 Picknick Limhamn 

20/12 Brandkårens Julgala Malmö Arena 
(2 förest) 

2015 

9/1 Faust & Helena Verkstan 

23/1,13/2 Arlövsrevyn Arlöv 

6/5 Aida Malmö Opera 

19/5 Kvartett Malmö Opera 

23-24/5 Tattoo Malmö Arena 
 
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. Kommande resor är för tillfället under 
planering. 
Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 432311. 
 

>>> <<< 

Golf – DM 2014 

Den 25:e augusti var det dags för Teleseniorför-
eningarnas årliga distriktstävling. Tävlingen arran-
gerades denna gång av Växjö och spelplatsen var 
Växjö Golfklubb. 
Vi var 53 spelare (13 damer och 40 herrar) från 
Skåne, Blekinge och Småland som kämpade om att 
bli distriktsmästare.  
Den här gången var vi TSM:are inte lika många 
som vi brukar, bara 13 medlemmar hade anmält sig 
för spel. Av dessa kom 10 personer upp dagen in-
nan för att ”spela in sig på banan” och avsluta da-
gen med gemensam ”after golf”. Vår interna 

söndagstävling vanns av Lars Bjerhage tätt följd av 
Kjell Johannesson och Gusten Person. 
 

Det hade regnat mycket dagarna före vårt besök så 
banan var blöt,  ja vädret kunde varit bättre. 
Termometern stannade på +15 grader, vilket inte är 

mycket att skriva hem om. 
 

Regiontävlingen blev som vanligt spännande med 
många bra resultat. 
Av ”våra” spelare lyckades Åke Thunberg bäst, han 
spelade så bra att han nu kan titulera sig Distrikts-
mästare. Näst bäste TSM:are blev Hugo 

Cederschiöld på en 10:e plats.  
 

I damklassen blev Eva Andersson fyra och Monica 
Möller femma. 
 

Resultat. 
Distriktsmästare i herrklassen.  

   Åke Thunberg Malmö 

 

2. Sten Billberg  Kristianstad 

3. Dick Svalner Kristianstad 

4. Göran Malm  Kristianstad 

5. Jan Jönsson Växjö 

 

Distriktsmästare i damklassen. 
Ann-Christine Hjärtstrand Kalmar 

 

2. Kerstin Billberg Kristianstad 

3. Carita Olsson Kristianstad 

4. Eva Andersson Malmö 

5. Monica Möller Malmö 

 

Distriktsmästarna fotograferades tillsammans med 
silver- och bronspristagare. 
Därefter var det dags att överlämna stafettpinnen 
till Kristianstad som därmed fick det hedervärda 
uppdraget att arrangera 2015-års DM. 
 

Dagen avslutades med en varm applåd som bevis 
på vår uppskattning till arrangörerna.  
 

Stig-Arne ”Stickan” Andersson 
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Öppet hus 
på Falkmansgatan en trivsam aktivitet som är igång 
året runt och en samlingsplats för alla medlemmar. 
Man kan redan i trappan ner känna kaffedoften. 
Många kommer troget ner för en förmiddagsfika 
och får samtidigt en trevlig pratstund med gamla 
arbetskamrater och passar kanske på att köpa en lott 
hos Karin. Utbudet på ”cafeterian” består av kaffe 
eller te samt en fralla med ost eller marmelad för 
endast 15 kronor som står framdukat onsdagar  
mellan kl 8:30 och 12:00.  

 
De verkliga veteranerna är alltid tidigt på plats och 
har sitt eget stambord. När klockan passerat nio har 
ett annat bord fyllts på med ett glatt gäng herrar. 
Vid ett tredje träffas de flitiga damerna som stickar 
fantastiska tröjor och schalar och utbyter erfarenhet 
och pratar mönster. 
De som kommer ner för att boka eller betala och 
hämta sina biljetter till någon teaterföreställning 
eller resa stannar ofta för en fikastund. 
För att få det hela att fungera är vi utöver styrelsen 
ett tiotal medlemmar som ser till att det finns ny-
bakade bullar och nylagat kaffe när ni kommer  -  så 
välkommen in på en kopp! 
Eva R 
 

>>> <<< 
 
Bokning av klubblokalen 
Nu är det en ny rutin när det gäller bokning för 
aktiviteter i klubblokalen. Bokning kan ske av Yttre 
rummet (YR) och Inre rummet (IR). Ansvarig för 
schemaläggningen/bokning av aktiviteter i 
klubblokalen är Bosse Hansson. När du vill 
använda/ boka lokalen mailar du till 
bossechristina@telia.com eller slår en signal på 
telefon 0705108411. Du som är aktivitetsansvarig 
för aktiviteter som utnyttjar lokalen varje vecka 
under vår/höst, uppmanas att inför varje ny period 
senast under maj/november meddela Bosse när ni 
startar och slutar. 
På hemsidan http://www.tsmmx.se/ kan du se hela 
kalendern och inbokade tider. 

Kalendern i klubblokalen är bara för information 
om bokningsläget, inga bokningar får göras där. 
Bosse 
 

>>> <<< 
 
Grillfest 
En fantastiskt strålande solig dag i mitten av juli var 
det åter dags för Birgers och Tuttis årliga grillfest på 
Spillepengen. Liksom tidigare år hade de lyckats 
fixa till kanonväder, trevliga aktiviteter och super-
god mat. Ett femtiotal TSM:are lät sig väl smaka 
och njöt av den fina och trevliga eftermiddagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festarrangörerna 

Tutti och Birger 

 
Vi som var med och festade på denna härliga 
sommargrillfest bugar och bockar för arrangörernas 
stora engagemang och insats. 
Eva 
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Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 
 

Ingegerd Persson   
 

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-/ teaterbiljetter och köpa lotter.  
 
Tredje säsongen för Värva medlemstävlingen – 

nya priser! Håll utkik efter informationsbladet! 

 

>>> <<< 

Augustiresa till Blekinge  
När jag låg i lumpen i Karlskrona (68-69) sa man 
att man kunde köra till Karlshamn och köpa spilld 
punsch om man hade ont om pengar. Men det var ju 
bara båg (alltid var det någon som gick på det). Och 
det är just dit vi är på väg! Till Karlshamn i Blek-
inge. Så E22:an kunde man köra med förbundna 
ögon, 13 månader sätter sina spår. 
Vi samlas på Falkmansgatan kl 08:00. Bussen kör 
ut på E 22:an, upp genom det skånska landskapet, 
förbi Hörby, Linderöd och Kristianstad och snart är 
vi framme i Sölvesborg. Väl där blir det besök på 
Sölvesborgs slott. Här passar vi även på att morgon-
fika. Kaffe och två frallor (det var Benny som 
bredde bullarna o då var de extra stora och goda). 
Vår färd går vidare mot Karlshamn. Där blir det 
besök på punschmuseet. Vi fick lära oss att punsch 
består av 5 ingredienser. Vatten, arrak, vin, socker 
och 96 procentig sprit. Punsch har inte tillverkats i 
Sverige sedan 1935. Den tillverkas idag i Åbo i 
Finland och ägs av det franska företaget Pernod, 
som även är ägare till Absolut Vodka i Åhus. Vårt 
nästa stop blev Skottbergska gården. En köpmans-
gård från 1700-talet. En stor brand förstörde fler-
talet av trähusen och kommunen bestämde att man 
inte fick bygga i trä längre. Men har man pengar 
och makt går allt - och det hade denne Skottberg. Så 
han struntade i kommungubbarna, och byggde i trä. 
Mycket intressanta rundvandringar på båda ställena. 
Väl i bussen igen ska vi nu åka och äta lunch på 
Guö värdshus. Till lunch serverades pocherad lax 
med stekt potatis, sallad och en god sås, och som 
pricken över i kaffe med liten kaka till. Vi åker 
vidare till Bräkne Hoby där vi stannar till på  
Linslöjden. Mycket fina tyger, dukar, handdukar, 
lakan och övrig textil. Damerna var som små barn i 
en godisbutik. Väl i bussen igen åker vi vidare mot 

Skomakartorpet mitt ute i skogen. Där ska det bli 
eftermiddagskaffe. Det visade sig att torpet verklig-
en låg mitt ute i ingen-
stans. Vi serverades 
vaniljbulle, blåbärskaka 
och chokladsnittar med 
gott kaffe. Här kunde 
man även köpa konst och 
gammaldags godis. Nu 
startar vår hemresa, men först hinner vi med ett 
besök i Hällevik. Så via småvägar tar vi oss ut till 
E22:an igen. I Hällevik handlades ”rökad” lax, stekt 
sill i ättika och stenugnsbakat bröd. Vi har haft per-

fekt väder under vår utflykt, 
varken för varmt eller kallt o 
framförallt har det inte regnat. 
Och som vanligt var det Anki 
som guidade, och chaufför 

denna gång var Jarmo. Men varför så få på resan? 
Bara 30 från TSM. Vi är nöjda med vår resa – det 
har varit trevligt och vi ser fram emot nästa tripp. 
Bengt 

>>> <<< 
 

HO HO HO ! Snart är han här igen !!! 
Snart börjar Karin sälja Bingolottos julkalender i 
klubblokalen och årets lussefirande 
på Falkmansgatan blir den 10/12. 
Samma dag är det årsdragning i  
Stödföreningen. Missa inte det!!! 
VÄLKOMNA! 
 
 
 

 

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 

Christer Fasth, Tel: 040-13 44 11 
Eva Hoff Tel: 046-25 76 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 

 


