Gott Nytt år alla Televeteraner!
Ett nytt år står för dörren med förhoppningsvis många nya och spännande
uppdrag och upplevelser inom televärlden.
Under det gångna året har fokus mest legat på att besvara alla de frågor
som kommit till föreningen gällande bl. a impregnering av salt- och
kreosotimpregnerade stolpar samt hur korrekt stolpsättning är beskaffad.
Intressant för dagens generation är att få ta del av hur Sveriges telenät
byggdes. Hur viktigt det var att få telefon för alla de människor som bodde
på de mest avlägsna platserna i landet.
En av frågorna som inkommit till föreningen är följande:
Hur arbetade och levde en linjearbetare när det svenska telenätet
byggdes?
För att bevara de historier och den kunskap som fortfarande finns om
gamla tiders linjebyggnad har en plan utarbetats om att under 2009
producera en DVD-film med intervjuer och besök på de platser där
järntrådsnät fortfarande finns kvar. Arbetet med den sedan tidigare
planerade fotoboken fortskrider med fokus på materialinsamling.
Bilder efterlyses!!
Eventuellt kommer bok och DVD-film att distribueras som ett ”paket”.
Kontakta ordförande i föreningen om du har fotografier eller har något
att berätta.

För att föreningen skall kunna förverkliga alla dess planer krävs att vi alla
hjälps åt med föreningsarbetet i form av bl. a insamling av fotografier,
berättelser, verktyg, uniformer m.m.
Föreningen efterlyser även en orange televerksflagga.
Kom ihåg att betala medlemsavgiften i tid samt att hjälpa till att värva
nya medlemmar.

Besök föreningens hemsida för mer information www.TKHV.se

God fortsättning på det gamla året och hoppas att ni får ett bra år 2009.
STYRELSEN

Redigering pågår av bildmaterialet om arbetsverktygen för stolpsättning,
enligt nedan. De kommer att läggas in på föreningens hemsida under
kommande år.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jordborr: används i lösare markarter.
Jordskopa: används vid grävning av hål (för stolpe, stagskiva o.dyl).
Vattenskopa: länsning av hål i vattensjuk mark.
Spettspade: att som spettverktyg användas vid hålgrävning.
Klackspett: används för spettning samt kilningsarbeten.
Stolpresningsgaffel: för stolpresning där spel ej kan användas.
Spett, slungspade och skyffel: komplement till ovan redskap.

Tele- och posthusstolpen på Skansen, närmast i bild.

