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Informationsblad för våra medlemmar 
LEDAREN 
Vi har redan hunnit en bit in på ett nytt decennium, 

ibland känns det som om tiden går fortare än vad 

man hinner med. 

2019 är historia men jag tycker att TSM kan se 

tillbaka på förra året med tillfredställelse. Det var 

första året på mycket länge som vi ökade medlemsantalet istället för att 

minska! Vår ekonomi är inte bara välskött utan också väldigt god.  

Vi har ju till och med fått jobba lite med att minska vår kassa som du 

kan läsa mer om på nästa sida.  

Med nya medlemmar så har det följt en ökad aktivitetsnivå och det är 

precis så vi vill ha det. Vi erbjuder många fina och billiga aktiviteter. 

Vi skall vara både nöjda och stolta över vår fina förening. 

 

I slutet på 2019 fick vi ett besked som vi sett komma när vi följt alla 

förändringar på Telia. 2020 blir det sista året som Telias senior-

föreningar i Sverige får bidrag. Detta är onekligen en milstolpe om än i 

negativ bemärkelse. Vi kommer att tappa knappt 30.000:- per år och det 

innebär att den rabatt på 100:- som f.d. Teliaanställda har på vår 

medlemsavgift successivt kommer att försvinna.  

För 2020 är avgifterna beslutade och medför ingen förändring. För 

2021 kommer vi att höja med 50:- för de som jobbat på Telia och 2022 

blir det samma avgift för alla. Vi har varit förutseende och fonderat 

bidrag för att slippa ta hela höjningen direkt. Förutom bidraget per 

medlem är det ett mindre administrationsbidrag som vi kommer att 

klara oss utan. Detta innebär att efter avgiftsförändringarna ovan, kan 

vi fortsätta med aktiviteter och subventioner som vanligt. 

2019 var också året då andelen medlemmar som inte jobbat på Telia 

översteg 40%. När jag tillträdde som ordförande för 4 år sedan var 

andelen knappt 30% så även detta är en märkbar förändring som är svår 

att göra något åt. Vi har svårt att fylla på med före detta anställda och 

för att hålla uppe vårt medlemsantal måste vi fortsätta vara en förening 

som är öppen för alla och där vi konkurrerar med hög kvalitet och bra 

priser. 

Som jag skrivit flera gånger så går vägen till nya medlemmar via alla 

oss som är medlemmar och alla som vi känner och som våra vänner 

känner. Vi måste helt enkelt fortsätta att hjälpas åt och skaffa nya 

medlemmar.  

I år startar vi också upp planeringen av vårt 30 års jubileum år 2021. 

Någon som vill vara med och hjälpa till? Hör av er till styrelsen i så 

fall. 

Vi ser fram emot ett nytt härligt TSM decennium! 

 

TSM:s årsmöte 2020! 
Styrelsen inbjuder alla medlemmar till årsmötet den 6 mars kl. 10.00 - ca12.30 på Swedbank Stadion, ingång 

Pressrum (mot Lorensborgs sida). I år har vi lyckats anlita Daniel Andersson, Sportchef för MFF som  

gästföreläsare. Efteråt kan de som önskar avsluta med subventionerad lunch på Erics Bar & Restaurang  

(f.d O´Learys) till det facila priset av 60 kr.  

Anmäl deltagande på lunchen till Annette Johannesson via mejl annette.j@ownit.nu eller på mobilnr  

0709 34 25 78 senast den 1 mars. 

 

 

AKTIVITETER 

 

AKTIESPARKLUBBAR, 50 kr/år 

Anders Bark, 040-42 22 07 

BOULE, 100 kr/år, inomhus - rabattkort 600 kr/st 

(subvention 250 kr) samt enstaka entré 60kr/gång, 

gratis utomhus på Stolpalösa,  
seriespel 10 kr/omgång/deltagare  

Bengt Johansson, 070-233 87 05 

BOWLING, 240 kr/termin, PM 340 kr/säsong,  
8-manna och 4-manna 40 kr/tillfälle 

Göthe Göransson, 040-42 17 95 

BRIDGE, 100 kr/år, + 25 kr/speltillfälle 

Ingemar Mårtensson, 070-547 04 74 

CAFÉ-KLUBBLOKAL, 20 kr för fika + bulle med 

pålägg  

Eva Ringström, 070-529 43 43 

CANASTA, 100 kr/år  

Rita Andersson, 070-3297974 

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  

KULTUR, rabatterade biljetter  

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 eller 0730-45 21 70 

LOTTERI, aktuellt pris/lott 

Karin Frick, 040-13 61 01 

PROMENADER, ingen avgift, medföljande betalar 

30 kr/tillfälle 

Tutti Sjögren, 040-91 53 65 

SILVERSMIDE, Kostnad för vår respektive höst 

Fortsättningskurs 800 kr (5 ggr) 

Onsdagskurs 2 350 kr (14 ggr) 
Torsdagskurs 1 500 kr (9 ggr)  

Barbro Thysell, 0410-33 48 00 

SIM VATTENGYMPA, i grupp på Kockums Fritid.  
25-kort subventioneras med 330 kr, 10-kort 

subventioners med 165 kr 

Kerstin Blondell, 070-521 45 21 

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, 070-554 46 46 

TSM EXTRA, pris/aktivitet. Vissa utvalda aktiviteter 
subventioneras 

Christina Gustafsson, 040-26 27 20  

VINKUNSKAP, 50 kr/år + varuprov mm 

Thomas Lindström, 070-587 38 39 

 

2020 års priser 

mailto:annette.j@ownit.nu
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Kultur  

 

2020 

14/2 Arlövsrevyn 

25/2 Prekariatet Intiman 

3/3 Orfeus i underjorden Malmö Opera 

2/4 Tartuffe Hipp 

18/4 Vårgala Brandkåren Slagthuset 

22/4 Rickard ovan regnbågen Malmö Opera 

28/4 Halva månen Intiman 

19/5 En midsommarnattsdröm Malmö Opera 

25/5 Humaus, gästspel Cirkus Hipp 

 

Mer information, teckningslistor och priser finns i 

klubblokalen på Falkmansgatan. 

Tutti, 040 - 91 53 65 eller 0730 – 45 21 70 

 

Våra nya medlemmar hälsas välkomna! 

Ingalill Nilsson – Anders Knutsson – Tony Jädert 

Jan Bengtsson – Gunvor Bengtsson – Bodil Neroth 

Gunn-Louise Ljung – Ulla Dymling – Kerstin 

Schön – Harriet Lindahl – Christel Strömbäck  

Tomas Strömbäck – Kristina Jädert – Ralph Holst 

Ingela Holst - Boris Silfverberg – Karin Larsson 

Anne-Charlotte Nilsson – Gert-Inge Johnsson 

Mats Nilsson – Carina Rosdahl – Sonny Rosdahl 

Paul Andersson  

 

Alla medlemmar är välkomna i vår gemenskap i 

klubblokalen på Lorensborg, Falkmansgatan 1. Vi 

har öppet hus varje onsdag mellan 08.30-11.30. Här 

kan Du köpa fika - kaffe o macka för 20 kr -  

umgås, boka resor-/teaterbiljetter och köpa lotter. 

 

Årsdragning 2019 i Stödföreningen 
Den 11 december hölls 

årsdragningen i Stöd- 

föreningens lotteri och 

följande lyckliga  

håvade in storvinsterna: 

5 000 kr nr 101 Rune Andersson 

3 000 kr nr 154 Marie-Louise Kroon 

2 000 kr nr 11   Eva Svensson 

Ytterligare 13 stycken vann lägre summor. 

Grattis till samtliga vinnare! 

Fullständig dragningslista finns på www.tsmmx.se  

 

 

 

Ekonomi 
Då har ytterligare 

ett år gått som  

kassör i TSM.  

Året 2019 har varit 

ett år med fortsatt 

högt deltagande i 

våra aktiviteter och 

med en ekonomi som är mycket stabil. För första 

gången på fyra år visade 2019 års resultat ett minus 

på 6 092 kr. Detta beror främst på att vid senaste 

årsmötet fick styrelsen i uppdrag att komma med 

förslag hur vi skall minska vår kassa. 
De förslag vi genomförde var dels att vi ökade 

uppstarts-/avslutningsmöte från 75 kr per deltagare 

till 125 kr. Dessutom ökade vi sponsring av grill-

festen från 5 000 kr till 15 000 kr. Dessa båda  

förslag gäller även 2020. 

2019 fick vi ett extra bidrag från Telia på 13 580 kr 

som vi har fonderat till 2021 eftersom då upphör 

alla bidrag från Telia. Vi föreslår därför till årsmötet 

2020 att medlemsavgiften 2021 för före detta Telia-

anställda höjs till 250 kr och därefter blir den 300 kr 

för alla medlemmar. 

För att ytterligare minska kassan har vi reserverat 

100 000 kr till vår jubileumsfest 2021 då vi firar 30 

år. 

Leif 

 

Påminnelse! 
Glöm inte betala årsavgiften och övriga sektions- 

avgifter. Om du flyttat – viktigt att du anmäler din 

nya adress till leif.akesson3@telia.com 

 

Bridge avslutning  
Efter sammanlagt 30 spelomgångar blev Maj- 

Louise Dahlberg och Arne Dahlberg båda ÅRETS 

BRIDGESPELARE 2019. STORT GRATTIS!!! 

Maj-Louise och Arne mottog diplom fick också  

nöjet att första först välja från det fina prisbordet. 

Sista spelomgången för året spelade vi lagtävling 

med 8 hopkomponerade lag. Lagen hade samman-

satts så att summan av de båda parens placering 

bridgeåret 2019 skulle bli så lika som möjligt 

Vann gjorde lag 4. 

Där ingick Lars H, Anders, Ingrid, Kurt och Hans 

med 41-12 GRATTIS ! 

 

 

 

http://www.tsmmx.se/
mailto:leif.akesson3@telia.com
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Resor/Studiebesök 
Fullständiga beskrivningar över 

kommande resor och anmälnings-

listor finns i klubblokalen.  

Har du frågor kom till klubblokalen 

eller ring Kerstin 040 – 43 23 11. 

Blomsterbindning 2019 

Årets 

blomster-

bindning 

ägde rum 

torsdagen 

den 28  

november 

och det var 

rekord- 

deltagande. 

Hela 14 damer var med och gjorde sina fina kransar 

att pryda dörr eller bord med. Det var mycket krea-

tivitet och framför allt bland de nya deltagarna som 

verkligen ville få till det. Det är egentligen otroligt 

hur mycket fint man kan få fram med få medel.  

Inför nästa år kommer vi att satsa på mer material 

för att få kreativiteten att flöda ytterligare. Men en 

undran så här från aktivitetsledaren: var är  

herrarna? 

Lena Runermark 

 

Toppenprestationer av våra bowlare 
Nu när vi i pensionärsserien 

har haft juluppehållet kan vi 

konstatera att vårt 4-manna-

lag leder sin serie med fem 

vunna matcher och en  

oavgjord. 

Bästa spelare i laget är Björn Ringström med ett 

snittresultat på 162 poäng. Mesta spelare i laget 

med 5 matcher vardera är Björn Ringström, Eva 

Ringström, Claes Lindberg och Christina  

Andersson. 

Vårt 8-mannalag är nästan lika framgångsrika och 

håller en hedrande andraplats i sin division med 

bara 1 poäng efter serieledaren. Bästa spelare i laget 

är Kjell Johannesson med ett snitt på 177 poäng. 

Tre spelare har deltagit i alla sju matcherna och det 

är Göthe Göransson, Göran Nilsson och Walter 

Nordquist. 

Båda lagen ligger bra till för att bli seriesegrare när 

serien avslutas i april 2020. Bra jobbat. 

Sven-Åke Löwgren 

Viniorerna 
Nu när året är till ända, så är det dags att göra en 

återblick på årets sammankomster. Vi hade fyra  

träffar på våren och fyra träffar på hösten.  

Varje gång 

provar vi fyra 

olika viner. 

Röda som 

vita och vi 

smakar, luktar 

samt kollar 

färgnyanser. 

Alla deltagare 

har i förväg 

fått reda på 

vilka viner vi 

skall prova. 

Vi provar oss till vilket vin som är ”rätt” enligt den 

beskrivning som systembolaget har om vinet.  

Det finns även ”klockor” som visar vinets sötma, 

fyllighet samt fruktsyra. Här kommer smaklökarna 

till hjälp men även en diskussion vid bordet vilket 

vin man tror att det är.  

Deltagarna önskade att prova boxvin som även 

finns på flaska. Jag inhandlade ett vin från  

Australien och ett från Italien. Boxvin innehåller 

svavel för hållbarhetens skull. Oväntat så vann  

boxvinet över flaskorna som det bästa vid den  

provningen. Innan sommaren tar vi en test med 

roséviner som hör sommaren till.  

Thomas Lindström 

 

Golfåret 2019 

Årets golfare 2019 blev Stickan  

Andersson som samtidigt firar 10 år 

(med tårta och allt) som aktivitets- 

ansvarig för TSM-golfen.  

Tillsammans med Ewa har han gjort 

ett strålande jobb med att ordna alla 

våra trevliga tävlingar.  

Stickan har vunnit årets golfare ett flertal gånger 

och då var det extra välförtjänt att fira 10-årsjubileet 

med en seger. Stickan tog poäng i 8 av 12 tävlingar 

och samlade ihop 52 poäng totalt. Gert Hallberg 

som kom 2:a hade inte möjlighet att starta lika 

många gånger men fick ändå ihop 45 poäng och var 

den ende som vann 2 tävlingar. Kjell Johannesson 

kom 3:a på 40 poäng. 

Sammanlagt är det hela 44 spelare som lyckats ta 

poäng under året. Bästa nettoresultat står damerna 

för: 67 slag för Catharina Björklund i Vellinge och 
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för Kerstin Frank på Söderslätt, imponerande!  

Med 102 medlemmar blev det i år rekordmånga 

starter, 460 vilket var 87 fler än 2018. I snitt var vi 

53 startande vilket också är en ökning mot 48 i fjol. 

I Vellinge var vi hela 70 startande vilket var 

årsrekord. 

Vi har köpt golfpaket till ett marknadsvärde av ca 

400 000 kronor. Rabatter, subventioner och  

egenavgifter gör tillsammans att det är väldigt  

attraktivt att vara med i TSM och spela golf. 

Teknikgenombrott blev det 

också 2019 då vi provade på 

att betala med Swish vilket 

uppskattas av många, skönt 

att inte behöva tänka på att ha 

kontanter med sig! 

Även hemsidan fylldes av 

många trevliga reportage som 

vinnarna står för, ett kanon-

initiativ som fler kan ta efter. 

Som vanligt var det 2 special-

tävlingar under året. Dels 

Herberts Cup som vanns av Kerstin Frank och 

också årets DM som blev rent bord för TSM. Ewa 

Anderson vann damklassen och Arne Dahlberg 

herrklassen. Ännu ett bevis på att vi har många  

duktiga spelare i TSM. 

Stort tack även till alla medtävlare (som oftast  

vunnit över mig) och till alla som skänkt priser! 

Han som kom 28:a 

 

TSM-extra Vinprovning  
Vi var 33 glada TSM:are som samlades i vår lokal 

på Falkmansgatan för att prova viner från Portugal.  

Vår ciceron, 

Fredrik Åkerman 

är professionell 

vinkännare sedan 

25 år tillbaka och 

har specialiserat 

sig på just  

Portugal. 

Systembolaget 

har inte jätte-

många viner att 

erbjuda på  

hyllorna från just Portugal och följdriktigt fanns 

endast ett av vinerna vi provade att hitta. 

Vi provade 4 olika viner från 4 olika regioner men 

som samtliga innehöll den lokala druvan Touriga 

national. Efter Tempranillo är Touriga national den 

druva som odlas på störst areal. Druvan har smak av 

bland annat björnbär, viol och lakrits. 

Det var lite kul att få reda på att man fortfarande 

fottrampar en del druvor och anser att detta ger en 

bättre smak. Att trampa vin är förresten ingen lek. 

6–7 personer går armkrok 3 timmar där fötterna 

lyfts ganska högt och sedan är det fri trampning i  

ytterligare 3 timmar. Turister som provar brukar 

hålla ut i en kvart! 
Priserna på vinerna vi 

provade låg mellan 
130:- och 200:- per 

flaska och om det är 

prisvärt eller inte får 

vars och ens plånbok 

avgöra, ingen kan ju 

bedöma vad någon  

annan tycker är privärt. 

Vinerna var trevliga och goda och i kombination 

med en mycket kunnig och trevlig ciceron blev det 

en väldigt lyckad eftermiddag. 

Efter att ha torkat ca 150 glas var det dags att ta sig 

hemåt. Just i vårt fall blev det via klassiska restau-

rang Mando för mat och lite mer vin (dock inte  

portugisiskt). 

Tack TSM-Extra med Christina i spetsen, för en 

trevligt ordnad provning!  

Dan & Eva 
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