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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Nytt år, nytt årsmöte i TSM och nya styrelse-

medlemmar och aktivitetsansvariga! 

Mycket att se fram emot men först vill styrelsen be 

om ursäkt för en fadäs under årsmötet. Naturligtvis 

skulle de avgående aktivitetsansvariga ha tackats av 

med blommor! Styrelsen har skickat en ursäkt och dessutom ett brev 

med blomstercheckar till dem. Ära dem som äras bör! 

Ett år har passerat och eftersom jag inte kunde vara med förra året så 

blev detta mitt första årsmöte i TSM vilket var spännande. 

Årsmötet som avhölls på Baltiska Hallen samlade 90 medlemmar vilket 

jag tycker är bra. Vår hedersordförande Åka Thunberg svingade klub-

ban i år igen. Jag tyckte mötet kändes bra och det var effektivt med ett 

bra engagemang trots lite strul med mikrofonerna.  

Några saker som jag tycker är värda att nämna är att vi, som jag skrivit 

tidigare, tappat medlemmar och vi ändrar nu på inriktningen att det 

skall vara ca 70% f.d. Teliaanställda. Vi vill fortsatt vara en företagsför-

ening men det innebär framöver att minst 50% av medlemmarna skall 

vara f.d. Teliaanställda. Detta för att vi även i fortsättningen skall vara 

en stark förening som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. 

Vi skall aktivt marknadsföra oss. Rekrytering utanför Teliasfären sker 

främst mot de aktivitetsområden som behöver fler medlemmar och vi 

skall i huvudsak söka efter f.d. anställda. 

Vi har bedömt att vi behöver vara 3–400 medlemmar för att kunna upp-

rätthålla vår fina bredd i verksamheten. 

En annan nyhet som en del kanske redan märkt av är att hemsida och 

mail numera är våra huvudkanaler för medlemsinformation. Vi kommer 

dock att skicka brev till de som inte har uppgett någon mailadress. Har 

du mailadress som vi inte känner till så meddela oss gärna! 

Vi kommer också att öka frekvensen på våra undersökningar av hur 

nöjda vi är med verksamheten. Det blir även en förenkling av frågorna 

och det skall finnas utrymme för synpunkter och förslag. Resultatet 

kommer att följas upp med dialoger för att säkra att våra aktiviteter är 

medlemsdrivna. 

Efter årsmötet var det föreläsning kring personer från Malmös historia. 

Jeanette Rosengren, som är författare och förläggare men även speaker 

på FC Rosengårds fotbollsmatcher, höll en spännande och trevlig före-

läsning om hur det gick till förr i tiden. 40 minuter rusade förbi och 

man ville bara höra mer. 

För de som anmält sig bjöds det därefter på subventionerad lunch på 

O’Learys. Vi var många från TSM men det var också många andra var-

för det blev en del köande. 

Till sist så har ni kanske märkt att vår hyresvärd har fräschat upp vår 

lokal med ny panel, delvis omgjort i köket och ny belysning. Jättetrev-

ligt! Ett nytt bredband är också på gång. Det nuvarande är i dåligt skick 

så alla som är aktiva i lokalen ser fram emot detta. 

Jag önskar er alla ett härligt TSM år även om en del aktiviteter re-

dan varit i gång ett tag. 

 

  

 

 

AKTIVITETER 

 

 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 

Anders Bark, 040-42 22 07 

BLOMSTERBINDNING, ingen avg, mtrl tillk  

Lena Runermark, 070-869 59 80 

BOULE, 75 kr/år, subventionerat inomhus/fritt 
utomhus 

Bengt Johansson, 070-233 87 05 

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  

ENGELSKA, 100 kr/år 
Ernst Andersson, 070-527 22 23 eller  

Anders Löfgren, 040-611 89 15 

GOLF, 250 kr/år + startavgift per spelomgång 
Stig-Arne Andersson, 070-551 01 01  

KLUBBLOKAL, 20 kr för fika + bulle med pålägg 

Eva Ringström, 040-13 20 30 

KULTUR, rabatterade biljetter  

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

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

LÄTTGYMPA, 550 kr/termin, subventioneras med 

175:-/termin. 

Birgitta Holmgren, 040-13 29 74 

PROMENADER, ingen avgift, medföljande 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 960 kr, ons. 710 kr, 
tors. 960 kr, kvällskurs tis. 835 kr, mtrl tillkommer 

Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SLÄKTFORSKNING, 150 kr/år 
Björn Ringström, 070-669 20 43 

STYRKETRÄNING, i grupp på Kockums Fritid. 

Årsaktivitetskort subventioneras med 550 kr 
Jan Strömberg, 040-13 60 40 

STÖDFÖRENINGEN, 300 kr/andel och år 

Monica Andersson, 040-42 12 21 

TSM EXTRA, pris/aktivitet. Vissa aktiviteter 

subventioneras 

Christina Gustafsson, 040- 26 27 20  

VATTENGYMPA, 25 kort subventioneras med 330 

kr, 10 kort subventioners med 165 kr 

Kerstin Blondell, 070-521 45 21 

VINKUNSKAP, 50 kr/år + varuprov mm 

Jan Strömberg, 040-13 60 40 

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

 

2017 års priser 
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Kultur  

  

2017 

 

5/5 Z Bigband Limhamns FH 

11/5 Aniara Malmö Opera 

14/5 Jag blir nog aldrig bjuden Verkstan 

20/5 Tattoo Malmö Arena 

21/5 Tattoo Malmö Arena 

24/5 Galakonsert Malmö Opera 

25/5 Gökotta Bokskogen 

26/5 Drömmen om Svansjön Malmö Opera 

12/7 Ännu ej namngiven… Fredriksdal 

14/7 Grillfest Spillepengen 

7/11 Spelman på taket Malmö Opera 

 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 

klubblokalen på Falkmansgatan. 

Tutti, 040 - 97 00 99 eller 040 -  91 53 65 
 

>>> <<< 

Resor/Studiebesök 
Fullständiga beskrivningar över 

kommande resor och anmälnings-

listor finns i klubblokalen.  

- Den 29:e augusti reser vi till 

Linnés Råshult & 

Luffarmuseum i Diö 

Resan är rabatterad och kostar 495 kr /person. 

I priset ingår: 

- Resa i modern turistbuss 

- Förmiddagsfika & guidning på Linnés Råshult 

- Lunch inkl dryck på Luffarmuseum 

- Eftermiddagskaffe & ostkaka, grädde och sylt 

- Entré, guidning och musikunderhållning på     

Luffarmuséet 

- Prova att slipa och gravera glas  

Bussen avgår från Falkmansgatan 06.45 

Har du frågor kom till klubblokalen eller ring 

Kerstin 040 – 43 23 11. 

 

>>> <<< 

Styrketräningen 
Det har skett lite förändringar vad gäller styrketrä-

ningen på Kockums Fritid. För att framöver bli sub-

ventionerad måste man delta i den gemensamma 

träningen mellan 08.30 och 10.00 sista onsdagen 

varje månad. Ny ledare är Jan Strömberg.  

Välkomna! 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

 

Lars Hjort - Margareth Hjort - Rigmor Nilsson 

Christer Nilsson - Lars Wihlborg - Ebbe Adolfsson 

Fredrik Adolfsson - Roland Krook - Jan Katra 

Stig Hallén - Kenneth Jönsson – Birgitta Andersson 

Thomas Håkansson 

 

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.  

 

>>> <<< 

Årsdragning i Stödföreningen/Luciafika   
Den 14 december var det avslutning för TSM-året 

på klubblokalen. Det bjöds på luciafika samt må-

nads- och årsdragning på stödföreningens lotteri. 

Följande håvade hem storvinsterna: 

5 000 kr nr 121 Anita Lazic´ 

3 000 kr nr 142 Kattiz Björklund 

2 000 kr nr 80 Annette Johannnesson 

Grattis till samtliga vinnare! 

Fullständig dragningslista finns på vår hemsida 

www.tsmmx.se 

 

>>> <<< 

Boulen – ny aktivitetsansvarig  

Hej alla boule vänner.   

Som ni redan vet så har ju Janne Dahl lämnat bou-

len. Det är ju lite synd för han gjorde en del för oss 

boulespelare. Så vi får se om man kan axla den bör-

dan. Efter några turer hit och dit blev jag tillfrågad 

om jag ville ta över. Eftersom det behövs en aktivi-

tets ansvarig tog jag på mig det. Har varit inom för-

eningslivet förut. Då mer under vatten än på land. 

Varit sportdykare och hade hand om ungdomar. Vi 

spela undervattensrugby. Jag är ju ingen Telian utan 

jag har kommit in bakvägen så att säga. Jag är däre-

mot gift med en. Nämligen Elisabeth Rydström. Det 

började inte med boule för mig. Utan Elisabeth 

fråga mig om jag var intresserad av släktforskning. 

Det fanns en sådan grupp också. Det lät spännande 

så jag hoppa på det tåget. Och Elisabeth spela då 

boule på Lorensborg. Mellan gamla stadion och bo-

stadsområdet. Onsdagar då som nu. Så man blev 

tillfrågad om jag också var intresserad av det. Man 

kan ju alltid prova. Tänkte jag. Så var man fast där 

också. Roland höll i boulen då. Men vi spela bara 

http://www.tsmmx.se/
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vår sommar höst april september. Men vi ville spela 

året om så vi börja spela ute på Bouletoftahallen. 

Och i den vevan tog Janne över boulen. Där kunde 

vi spela året om. Och där spelar vi nu året om. Det 

finns alltid plats för några fler spelare.  

Bengt Johansson 

>>> <<< 

Bengt Olsson, ny i styrelsen 

Hej på er, jag heter Bengt Olsson och är nybliven 

pensionär. Blev medlem i TSM 2013 då jag blivit 

uppsagd från Telia eftersom man flyttat min tjänst 

till Stockholm. Började på Telia i slutet av 60-talet 

och har mestadels sysslat med teknik såsom infö-

randet av Centrex på nittiotalet och IT-förvaltare, 

projektledare på 00-talet. Var med om införandet av 

B2B-plattformen mellan Telia och dess entreprenö-

rer så att all beställning sköttes elektronisk efter  

Telias utförsäljning till Flextronics, Eltel, Bravida 

med flera.  

 Bor i Bunkeflostrand med min hustru och katten 

Vendela, som är en kritvit Ragdoll med isblå ögon 

och som kostade min hustru en förmögenhet. Kat-

ten verkar tro att vi är hennes slavar som ser till att 

hon har ett behagligt kattliv. Vi har två utflugna 

barn, en dotter och en son, samt tre barnbarn vilka 

man säger är livets efterrätt. 

År 1992 blev vi tilldelade en tomt i Bunkeflostrand 

som vi året därpå byggde ett hus på denna och flyt-

tade dit från Söderkulla. Ett av mina intressen är 

just huset och trädgården där vi tillbringar en hel 

del tid med skötsel och trevliga stunder såsom grill-

ning med där tillhörande drycker. Byggde ett växt-

hus för några år sedan. Idéen var att odla tomater, 

vindruvor, gurkor, citrusfrukter mm. Vilket vi 

gjorde de två första åren, sedan dess är det mer en 

plats man kan slappna av i från tidiga våren till sena 

hösten vilket innebär mycket mindre jobb och mera 

vin.   

Har alltid haft en aktiv fritid. Idag så sysslar jag en 

del med släktforskning både inom TSM men också 

Malmö Släkt Forskare Förening som anordnar 

många intressanta föredrag såsom DNA-forskning, 

emigranter och källkritik. Spelar bordtennis i Lim-

hamns BTK och har försökt starta upp en pingis ak-

tivitet i TSM regi, men det dog tyvärr ut efter en 

termins spel då vi spelade på Dalaplans station som 

sedan skulle säljas ut till externa ägare.  

Har som ledare sysslat med fotboll på olika nivåer i 

Bunkeflo IF som sedermera slogs samman med 

Limhamns IF till LB07. Det var en spännande resa 

från div 5 till Superettan för herrlaget.  

Får inte glömma bort ”Di Blåe” som jag följer i vått 

och torrt. Har förresten kvar biljetten från den  

30 maj -79. 

Har sysslat en del med styrelseuppdrag i TIF 

Malmö sedan 2002 (tillsammans med Eva Svens-

son), Limhamns BTK, m fl. föreningar. 

Nedplitat av Bengt O 

 

Christina Gustafsson 

ny-gammal i styrelsen   
 

2011–2012 satt jag i TSM 

styrelse men var tvungen att 

avgå eftersom jag hade fått 

ett heltidsjobb på hösten 

2012. När jag blev aktiv i 

TSM satt jag i TeliaSoneras 

omställningsprojekt och trodde kanske inte att jag 

skulle få ett jobb igen, men så blev det. 

Det har blivit några år på byggföretaget Bravida. 

Har försökt att sluta där i 11 månader men har  

behövts av olika anledningar. 

Annars har jag varit trogen Televerket/Telia/Telia 

Nära/Telia TeleCom/TeliaSonera i 40 år. Började 

med några månader som telefonist, sedan blev det 

försäljning/kundtjänst, lärare på regionala kurser för 

försäljningspersonal. Det sistnämnda gjorde att jag 

blev lärare på TAD-utbildningarna för kundtjänst-

personal och säljare när det skulle införas 1978.  

Sedan ändrades karriärvägen till användarstöd, 

systemförvaltare för systemen som infördes för sälj-

sidan och främst mot privatsidan. I början på 1990-

talet fortsatte jag som projektledare. Under några år 

var jag utvecklingsledare inom Telia Nära/Telia  

TeleCom. Många omorganisationer på 2000-talet 

gjorde att jag återvände som projektledare men då 

som verksamhetsutvecklare, internkonsult och de 

sista åren som affärsprojektledare.  

Hösten 2008 kände jag att jag inte orkade med fler 

omorganisationer och valde att gå till omställnings-

projektet  

Jag är 64 år och ”Malmöit” - andra generationens 

Malmöbo. Har två vuxna barn, en dotter och en son. 

Min dotter har gett mig tre underbara barnbarn som 

får mycket av min tid. 

Är regionrådsordförande inom Svenska Röda  

Korset (SRK) i Region Syd (Skåne och Halland). 

Kort kan man säga att regionrådet är en länk mellan 

SRK:s styrelse och kretsarna/föreningarna ute i 

kommunerna. 
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Intresse är konst, teater, golf (ska försöka att satsa 

på det nu), träning i olika former, resa och umgås 

gärna med mina vänner som många är gamla  

Telianer. 

Christina 

 

Golf 2017. 
 

När jag tittar ut genom 

fönster så skiner solen och 

trots att lite snö fortfa-

rande ligger kvar så kan 

jag se och känna då vi till-

sammans ”peggar upp” för första gången för sä-

songen.   

Ja, det är åttonde året som Eva och jag står beredda 

att startar upp en ny golfsäsong för oss TSM:are.  

Några spelare har valt att ta timeout men vi har fyllt 

på med tolv nya golfsugna medlemmar. Golf- 

familjen har aldrig varit större, i år är vi 87  

golfentusiaster. 

Till säsongsupptakten den 22:e februari kom 62 st.  

Superroligt att vara aktivitetsansvarig när så många 

visar engagemang och intresse.  

Vi har en spännande säsong framför oss. 

Den 10:e april tjuvstartar vi med en lagtävling på 

Lydinge Golfklubb. Veckan efter är det så dags för 

första tävlingen i Årets Golfare, detta sker tradi-

tionsenligt på Bedinge GK. 

Vårt ”inspel” på Tomelilla Golfklubb och på Aras-

lövs Golf & Resort (DM) är mycket uppskattade 

aktiviteter. Vi kommer till klubben dagen innan och 

spelar in oss på banan, på kvällen äter och dricker 

vi gott. Här får alla chansen att lära känna varandra 

bättre.  

 

Årets Golfare 2017 
Kommer Gert Hallberg att försvara sin titel eller är 

det dags för Bo Hansson eller Rune Andersson att 

vinna sin första titel? Hur bra är våra nya golfare?   

Ja, här är många frågetecken som ska rätas ut innan 

vi vet vem som står högst upp på pallen i septem-

ber. 

 

DM 2017 
Årets tävling spelas den 28:e augusti på Araslövs 

Golf & Resort. 

Jag räknar med att många TSM:are ställer upp. 

Det hade varit kul om vi kunde försvara titeln på 

damsidan och varför inte höja ribban och komma 

hem med två distriktsmästare den här gången.   

 
Spelprogram 2017 

 10 april Lydinge GK  

 18 april Bedinge GK  

   2 maj Sjöbo GK 

   8 maj Örestads GK 

 29 maj Söderslätt GK 

 12 juni Bosjökloster GK  

 26 juni Vellinge GK 

 10 juli Tomelilla GK 

 24 juli Kävlinge GK 

   8 aug Söderåsens GK 

 21 aug Romeleåsens GK 

 28 aug Araslövs Golf & Resort (DM) 

   4 sep Ystads GK  

 18 sep Söderslätts GK (Herberts cup)  

   2 okt Klubb är inte fastställt ännu. 

 
Vårt mål för säsongen är ganska enkelt, glädje och 

gemenskap varannan måndag i fint väder på super-

bra golfklubbar runt om i Skåne.  

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. 

Slå en signal om Du vill ha mer information. 

Vi ses på banan.  Svinga lugnt! 

 

Stickan 
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