
   
Medlemsskap i TeleKulturHistoriska Veteranföreningen, TKHV 
  
Nu har äntligen ombildningen av föreningen Tyngre Nät-avdelningens Veteranklubb genomförts. Detta 
från en lokal intresseförening på Televerkets Östra region, till att omfatta hela landet och samtidigt 
givits en annan fördjupad inriktning för TeleKultuHistoria mot tidigare. 
  
Ombildning av föreningarna med ny inriktning, har inofficiellt parallellt varit verksamt i närmare två år. 
  
"Tyngre Nät-avdelningens Veteranklubb", bildades inofficiellt år 1965 och officiellt 1967. Dess 
föreningsmärke,(se här nedan) hade formen av en sköld på orange botten och med svart utformning 
av Televerkets emblem, officiella startåret 1967, korsande Linjeverktygen: Spettspade, Jordskopa och 
Klackspett samt flertungat Signumband och med texten "TYNGRE  NÄT". 
  
Det nya namnet är som rubricerat "TeleKulturHistoriska Veteranföreningen, TKHV". Förenings- 
märket är en stiliserad form, av de Minnesmärken som restes 1953 i nuvarande Sigtuna kommun 
och markerar 100-årsminnet av Sveriges första Telegraflinje, som anlades 1853, mellan Stockholm 
och Uppsala. Omfattar en fullskalig tresträvad bronsstolpe på öppen stenfot, med tillhörande Minnes- 
sten. "Minnesmärket är en hyllning till den svenske Linjearbetaren, som med hårt arbete,  
ofta under svåra förhållanden medverkat till utbyggnaden av det Telekommunikationsnät  
som Sverige i dag har". 
  
Minnesmärkena och dess historia kommer senare att utförligt beskrivas. 
  
Vårt Valspråk för TKHV: 
Vi behöver Dig i Föreningen TKHV. 
Du behöver säkert Föreningen TKHV. 
Fråga inte alltid vad Föreningen TKHV kan göra för Dig. 
Fråga Dig själv vad Du kan göra för Föreningen TKHV. 
  
Du som har varit medlem i föreningen eller vill bli medlem kan sätta in Medlemsavgiften på 
FöreningsSparbanken Bankgironummer: 5824-1266. 
Vi har ingen inträdesavgift och försöker hålla avgiften så låg som möjligt, vilket innebär 150 Kronor för 
Enskild medlem, 200 Kronor för Familj samt 500 Kronor för ett Organisations-medlemsskap. 
Glöm ej att på talongen ange Personuppgifter, Postadress, 
Telefon- och Mobilnummer Arbete och Hem samt E-postadress Arbete och Hem.  
 
 
  
Föreningen arbetar med uppbyggnaden av ny Hemsida  
www.TKHV.se. Eftersom kommer mängder av information att  
tillföras denna.  
  
O.B.S: Du som inte har tillgång till Dator.  
Anmäl det på talongen, tillsammans  
med övriga uppgifter. 
  

                   Styrelsen 
   
    Väl mött i TKHV-föreningen. 
 


