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Sommarhälsningar!
Hjärtligt tack till alla medlemmar som var med på årsmötet. Ett speciellt tack
till Raoul Hansson för en mycket intressant föreläsning.
Årsmötet förlöpte enligt gällande dagordning. Vilka som ingår i styrelsen, valberedning
och revisorer kommer att offentliggöras när protokollet är justerat samt det kompendium
som utdelades till medlemmarna.
Mötet hölls i det trevliga och gemytliga Missionshuset. Kompendium utdelades till
medlemmarna bestående av bl. a TKHV:s verksamhetsmål, Berättelse om projekteringsförutsättningarna för stolplinjenätet på Skansen, Fotomontage av föreningens
verksamhetsmål och de tänkta placeringarna på Skansen, enligt nedan.
Minnesmärkena flyttas från Märsta och placeras mittemot Tele- och Posthuset ,
Pagod modell 1901 ersätter befintlig telefonkiosk modell 1930 på Handelstorget,
Dubbelkiosken den s.k ”Mölleska pagoden” flyttas från nuvarande plats vid
markandsstånden på Bollnästorget till Östra gaveln på Tele- och Posthuset, Statyn över
Sveriges första kvinnliga telegrafist Elfrida Andrée flyttas från Telia i Farsta till
övervåningen på Tele- och Posthuset. Dessutom John-Lars de Chasseur fiktiva
berättelse om Fjärdingsman Lars ”Larsa” Jagare tillbakablick om Telekulturhistoriska
Linje- Nät och Abonnentanläggning på Skansen från slutet av 1800 –talet t.om 1910-tal.
Du kan läsa berättelsen med titeln ” Från Statarbarn till Telearbetare och Fjärdingsman”
på hemsidan. www.TKHV.se
Efter årsmötetsförhandlingarna föreläste Raoul Hansson om Fackligt Socialt arbete med
underrubriken SF – Verdandi gemenskap – ett samarbete mellan dåvarande
Statsanställdas Förbund avd 4001 och Verdani – arbetarnas socialpolitiska organisation.
Ett samarbete som visade sig vara lönsamt för de anställda inom Televerket, för facket
och Verdandi som organisationer samt föra arbetsgivaren Televerket. Föreläsningen
Inkluderade även det internationella utvecklingssamarbetet med systerorganisationer i
Ryssland, Vitrysslad, Gambia, Etiopien och Moldavien samt vikten av god
kommunikation i detta arbete.
Vi hade en underbar lunch i det gröna, bestående av rostbiff, potatissallad, grönsallad
och dryck som serverades till alla hungriga medlemmar. I samband med lunchen
förevisade Fredrik Höjefält några nyinkomna isolatorer från hans gedigna samling.

En medlemsförmån är att delta i utlottningen av årets bild. I år var motivet Vaktstugestolpen som är en av de sex detaljerade ritningarna som ritats av John-Lars de
Chasseur och omarbetats grafiskt av Bertil Engberg. Vinsten tillföll Mikael Dynesius.

Dagen avslutades med en vandrings längs TKHV:s uppförda Linje- Nätanläggning.
Önskar er alla en skön och avkopplande sommar.
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