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Forening avd. Rogaland

Nr. 17- 2007. 6 årgang                 Februar
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L-15554 på rådhusplassen i Haugesund under treffet vårt i 2004.
 Neste år er det 100 års markering for rutebilen i norge 1908-2008.

I den forbindelse et nydelig bevart eksemplar med
K. Sannes karosseri.

ÅRSMØTE INNKALLING
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  Transporten

 Telefon direkte
  51 51 13 73

   51 81 16 50
   Assistanse: 22 32 17 00

Leie av veteranbuss?

Telefon:
975 72 666
51 67 38 37

Stavanger, Forus
Besøksadresse:

    Svanholmen 4
  4068 Stavanger

Har du lyst til å støtte RHF avd.
Rogaland med en annonse i
bladet vårt?

Ta kontakt med:
Redaksjonen.

Ut på tur?
Ring tlf. 51599060
Veolia Transport avd. Tur

Ta plass i den gamle bussen!

Audhilds CateringAudhilds CateringAudhilds CateringAudhilds CateringAudhilds Catering
Kongsgt.15 4340 Ålgård

Tlf.51610280 Mob93451994

audhilds.no

Koldbord – Smørbrød – Osteanretning – Spekeanretning

Forside foto: ØTG 2004.
Bilde viser en Scania-Vabis 1952 modell fra Ljungs Rutebiler.
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Redaktør
Øyvind T. Gilja

E-post
rutebussen@yahoo.no

________________________
Styret i RHF avd.

Rogaland:
Leder
Svein Emil Stueland
Tlf. priv: 51 55 89 55
Mobil : 924 12 966

Kasserer
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090

Sekretær
Einar Tollefsen
Tlf.priv: 52 81 65 63
Mobil : 911 25 142

Styremedlem
Tor Inge Kydland
Tlf.priv: 51 62 72 52
Mobil : 950 00 312

Styremedlem
Sigwe Levang
Tlf. priv: 51 43 44 71
Mobil : 958 41 026

Varamedlem
Harald Oanes
Tlf.priv: 51 59 13 69
Mobil : 404 55 719
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
__________________________

   Nr.17- 2007. 6 årgang          Februar

   Bankgiro:
3206 05 08185

Øyvind T. og Liv Mari

Nye medlemmer siden sist:

2578 Nils Erik Øritsland 5537 Haugesund
2590 Svein Lode Nilsen 5519 Haugesund
2591 Leif Vestre 5522 Haugesund

 

Godt nyttår folkens! Nytt år og nye muligheter det ser
vi fram til. Vi går et spennende år i møte med tanke på

neste år, da vi skal feire rutebilens 100 års jubileum. Så
dette året er siste år med planlegging m.m. Så vi får håpe
at alt går etter planen. Det er også på tide å tenke på årets
store begivenhet som avholdes på Evje i pinsen.
Landsmøte og det 19. Veteranbusstreff. Denne gang
håper vi å få med oss Nedstrandsruta L-9500. Hvis dere
har lyst å vær med på tur til Evje er det bare å ta kontakt
med oss eller noen i styret.
Vi trenger fortsatt stoff til bladet, både tekst og bilde o.l.,
har dere noe som kan være interessant så ikke nøl med å
ta kontakt enten pr. brev, telefon eller e-post.
Takk til dere som har bidratt med stoff.

Til slutt så håper vi i redaksjonen at kryssordet falt i smak
hos de fleste av dere.
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Lederen har ordet...

Hilsen Svein

Hei folkens! her er vi igjen med et nytt
eksemplar av vårt lokale bindeledd:

Rutebussen. Nå er det tett mellom
bladene og det har jo sin årsak, desem-
berutgaven ble til som et ekstranummer
av to gode grunner: vi skulle invitere til et
julemøte og sist men ikke minst: Kjekt å
få hilsa alle en God Jul. Denne gangen
kan man hilse alle velkommen til et nytt
og forhåpentligvis godt og trivelig RHF-
år. Å nå ut til alle medlemmene på annen
måte enn via Rutebussen er ikke alltid
så lett. Vi prøver men nå er det i grunnen
slik at enten man er passiv, litt aktiv,
passelig aktiv eller ekstra “stå på” og
arbeidsom samt styremedlem, vel så er
det jo en hobby. Derfor begrenser det seg
beklageligvis med reisevirksomhet til de
ytterste bygder. Selv vi har trolig blitt litt
for sentralisert med våre arrangement
hvor noen er fra eget opplegg og andre er
slike som vi henger oss på. Eksempler
på hvor vi så gjerne skulle vært (for lenge
siden) en tur i Sokndal, nærmere bestemt
på Haua, hvor der står et flott eksemplar
av en Volvo “Snabbe” med O.C. Akselsen
karosseri som vi skulle fått “dyttet i gang”
når det gjelder restaurering. Det samme
kan vi si om Suldal og kombinertbilen
som “bare står der”, vi skulle vært en tur
til de indre bygder som misjonærer, tiden
er moden begge steder. Vi har hatt
hjulene i gang på Soma hele tiden. Litt
surt og kaldt var det jo der i januar men vi
holder koken, det går mot lysere tider.
Vår aktivitetskalender finner dere forøvrig
i bladet. Når dette leses, har noen av oss
alt deltatt på Veimuseets “åpne dag” den
11. Februar. Der har vi fototavlen stående

samt en del andre effekter og her kjører
vi noen av våre videoer fra tidligere
landsmøter/veteranbusstreff. Uansett,
velkommen innom på Soma eller der vi
skal delta dette året.
PS. i år blir det ikke langt å reise til
landsmøte og veteranbusstreffet, ta turen
til Evje!!
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 Løsning på jule kryssord:

Dessverre så fikk vi ingen respons denne gang,
men vi håper at kryssordet ble løyst allikevel.

Vannrett

13. Tøs 35. Ul
15. Nanny 36. Kø
20. Aner 37. KA
23. Luer 38. Av
25. Mo 39. Knudsen
26. Albue 40. AR
27. Ber 41. Or
28. Ror 42. TV
29. RS 43. Ark
30. Utro 44. Advent
31. UD 45. Te
32. Ussel 46. Eire
33. Avis 47. Dekk
34. Sta 48. To

Lodrett

1. Hordaland 13. Tan
2. Larvik 14. ØN
3. El 15. Neve
4. Bussskur 16. Yrke
5. UE 17. Vever
6. SE 18. Noter
7. NBT 19. Stuve
8. Bru 20. Aase
9. Rot 21. Re
10. Nea 22. NN
11. Stad 23. Led
12. Søk 24. Råk

Løsnings ord:
Høle bussen er snart på veien.
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Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.

 Velkommen skal dere være.

SOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjENSOMA GARASjEN
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SALG AV VIDEO OG DVD.

Video og dvd fra
veteranbusstreffet i Haugesund

Nå kun kr. 150.- pr. stk.

Har også flere krus igjen
til kun kr. 30.-

Ved bestilling
ta kontakt med redaksjonen.

60 år siden
Malde bilselskap får 2 nye, svære
busser.Den ene blir større enn bybussene
10 m. lang og 2,40. bred. Revheimsruten
vil ventelig bli tatt opp igjen. Malde
Bilselskap vil i den nærmeste framtid
foreta en omfattende fornyelse av sitt
bussmateriell. Bestyrer Svein Hatløy
opplyser på 1ste Mais henvendelse at en
har bestilt 2 nye busser som begge vil
være satt inn i ruten i løpet av få måneder.
Den første var beregnet ferdig allerede til
august men byggingen ble forsinket da
en måtte vente på chassiset fra Sverige.

Hentet fra Rogalands Avis
mandag 13. november 2006

Oljegrus på strekningen
Vaule bru – Byrkjedal

Det legges nå oljegrus på riksveien fra
Vaule bru til Byrkjedal i Gjesdal. Om lag
halvparten av strekningen, som er ca.30
kilometer, er unnagjort, og det går vel ikke
mange dagene før alt er klappet og klart.
Når denne strekningen er belagt med
oljegrus, vil det praktisk talt være fast
veidekke fra Stavanger til Byrkjedal. Det
er også utført noen utbedringer på nevnte
strekning, som trafikantene vet å sette
pris på.

Hentet fra Rogalands Avis
onsdag 4. august 1965

Ålgård meieri har fått
 30 nye leverandører

Ved at melkerute er opprettet fra
Frafjord
Det er nå opprettet person- og melkerute
fra Frafjord etter at rutebåten innstilte sin
trafikk. Høle og Forsand Rutelag A/S har
kjøpt en ny 12 meter lang kombinert
laste- og personbuss som er satt inn i
ruta Frafjord-Ålgård-Stavanger. Bussen
går fra Frafjord tidlig om morgenen med
melk til Ålgård meieri og fortsetter derfra
til Stavanger for avhenting av gods og
passasjerer. Den returnerer igjen tidlig på
dagen. Til høsten skal bussen frakte
skolebarn fra Frafjord over heia til Dirdal
skole. Ved at Frafjord-ruta er opprettet
har Ålgård meieri fått ca. 30 nye
leverandører.

Hentet fra Rogalands Avis
 onsdag 4 august 1965
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Hentet fra
Norsk Barneblad nr. 12

14. juni 1980
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Viktig melding:

Husk å melde fra til oss
ved flytting!

Foto: ØTG 2005
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ÅRSMØTE 2007

Alle medlemmer i RHF avd.
Rogaland inviteres til årsmøte:

Sted:  Flotmyr i Haugesund

Tid:  24. mars kl. 11:00
Buss avgang fra Byterminalen kl. 07:55

Dagsorden:

Eventuelle saker til årsmøtet må snarest leveres til
styret v/formann.

Vel møtt!

1. Åpning.
2. Valg av møteleder, referent og

2 medlemmer til underskriving av møtebok.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding.
5. Godkjenning av revidert regnskap.
6. Innkomne saker.
7.    Valg.
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LEDER: Svein E. Stueland Ikke på valg
KASSERER: Liv Mari Kjerstad På valg
SEKRETÆR: Einar Tollefsen Ikke på valg
STYREMEDLEM: Sigwe Levang Ikke på valg
STYREMEDLEM: Tor Inge Kydland Ikke på valg
VARAMEDLEM: Harald Oanes På valg

REVISOR: Egil Ødegård Ikke på valg

VALGKOMITE: Trygve Haga Ikke på valg
Ernst Arve Stangeland Ikke på valg
Olav Svandal På valg

ÅRSMELDING 2006

STYRET OG ANDRE TILLITSVERV

MEDLEMMER

Antall medlemmer i lokalavdelingen vår var pr. 31.12.06 på ca. 175-180 medl.

MØTER OG AKTIVITETER

Det har i løpet av året 2006 vært avholdt Årsmøte og 2 styremøter.
Både for å skaffe inntekter og for å vise publikum hva vi holder på med i foreningen, er
det viktig at vi viser oss fram. Under museumstafetten i februar, på Vegmuseet, deltok
RHF med bussvideo og fotomontasje.

Fredag 28. juli, var vi med på Veteranbåtfestivalen som fore gikk i vågen i Stavanger. Her
stilte vi opp på Skansekaien med Nedstrandsruta og fotomontasje i lag med
Gammelbilens Venner.

18. – 20. august så var foreningen representert på “Havnedagene” i Haugesund.
Temaet for Havnedagene denne gang var Haugesund Havn 2006, i forbindelse med
Havnevesenets 150 års jubileum.
Vi stilte opp med Dodge Kew og Nedstrandsruta. Bussene hadde for anledningen fått
en fin plass rett i bakken ned mot indre kai hvor arrangementene foregikk. En bedre
plass kunne vi ikke ha fått denne gangen.

fortsetter side 14
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Det ble rigget opp telt hvor vi la fram diverse materiell og historikk fra rutebilselskapene
på Haugalandet til beskuelse for interesserte foruten at vi også hadde liggende materiell
og historikk inne i bussene. Det ble ved teltet rigget opp arr. for en lyn utlodning til inntekt
for foreningen. I løpet av dagene så var det en god del besøkende så arrangementet må
sies å være vellykket.

Søndag 27. august var det duket for arrangement på Figgjo stasjon i regi av Ålgårdbanens
venner. Her var vi tydelig tilstede med 3 busser: “Whiten”, “Gamlå” og Nedstrandsruta.
Også her var fototavlen med.

Den Europeiske Kulturminnedagen med tittel: Steder for adkomst og avreise ble avholdt
lørdag den 09/09. på “Ruten” i Sandnes og indre vågen. På ruten var vi med de samme
bussene som på Figgjo. L-9500 og “Gamlå” var på utstilling mens “White’en” kjørte en
rekke sightseeingturer.

Søndag den 10. september så var foreningen representert på “Kulturminnedagen” i
Dokken Museum på Hasseløy i Haugesund. Vi stilte opp med Dodge Kew og
Nedstrandsruta.
Denne gangen så hadde vi ikke noen utstilling i forb. med arrangementet. Det ble med
begge bussene arrangert sightseeing for publikum med rundtur på de to lokale øyene
ved sundet, Hasseløy og Risøy for en rimelig penge. Det ble denne dagen kjørt ganske
mange turer med både store og små entusiaster og andre lokale beboende. Sjåfører
denne dagen var Olav Svandal på Dodge Kew og Einar Tollefsen på Nedstrandsruta.

På Stavanger Modelljernbane klubbs hobbymesse på Voll i oktober var vi også
representert. Her var det informasjon om foreningen samt utstilling av rutebilhistorien i
fylket i form av bilder, billettruller og lignende. Det ble også salg av Rutebil og andre
effekter. Vi hadde også et lykkehjul stående til stor glede for barna.

Torsdag den 7. desember så var medlemmene invitert til Julemøte på Vegmuseet på
Lagårdsveien i Stavanger. Det møtte denne kvelden opp vel 20 medlemmer.
Programmet for kvelden var foruten god bevertning, en runde i lokalene for å se på bruer
i fylket, både som modeller og fotoer. Vi hadde også utlodning, hvor vi vil takke Svein
Magne Olsen på Vegmuseet for flere fine bøker som han ga til utlodningen foruten god
og interessant orientering om bruene.
Det ble til slutt vist en film. Den var fra noen av de lokale rutebilselskapene før SOT ble
dannet og fra den tiden da det nye selskapet flyttet inn i nye lokaler på Revheim. Vi må til
slutt ikke glemme den gode bevertning som det var lagt opp til. Alt i alt en vellykket kveld
skulle jeg tro, men så altfor kort spesielt for de som skulle av gårde med Kystbussen
nordover.
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LANDSMØTET

I år gikk ferden til Halden, dessverre uten buss. Simmerringen på det ene bakhjulet var
ikke tett…
Vi kom oss nå til Halden allikevel Svein, Liv Mari og Øyvind vi tok en privatbil til Evje og
haiket med Ole T. Vestøl & co. Det ble en veldig hyggelig tur.
Bare synd at ikke flere vil være med på turene våre.

LOKALER

Vi har i år vært på Soma for første året, det har til tider vært en kald fornøyelse. Vi har etter
hvert fått kjøpt inn litt varmekilder slik at det i det minste er varmt akkurat der vi jobber.
Resten får bare være kaldt.
Arbeidet dette året har nesten bare vært konsentrert om Høle & Forsand bussen. Dette
fordi ikke alle kan sveise på Chevroleten og at andre ting har kommet i veien for han som
skulle gjøre det. Vi starter med blanke ark nå over jul så får vi se.
Utenom dette har vi ei lita bu som vi trekker inn i når vi skal drikke kaffe og prate litt på
kveldene våre, den bua er forholdsvis varm.
I tillegg er det gjennom året kjørt en del runder med oppsett av rutetavler og rutetabeller.
I nordfylket fikk foreningen sent i høst en avtale med Kolumbus og Haugaland Buss A/S
om oppsett av tavler og tabeller fra 2006. På Soma har vi nå stående Høle & Forsand
bussen, Chevroleten, Sørbøruta og Madlabussen. Nedstrandsruta er også innom en
gang imellom.

ØKONOMI

I løpet av 2006 har vi fått en god del av inntektene våre fra en jobb for Connex og Kolumbus.
Vi har også gjort en jobb for Statens Vegvesen i Haugesund.  Tavleoppsetting og utbytting
av rutetavler har dette arbeidet gått ut på. Til dette har Nedstrandsruta vært brukt. Dette
arbeidet er det kun et fåtall av medlemmene som har deltatt i.  Vi har også i fjor vært med
på en del utstillinger og messer, slik at vi har fått vist oss frem og solgt litt av bladene
våre, samt at vi har laget oss et “lykkehjul” (myntet på barna) slik at vi har fått litt inntekter
også når vi var ute. Takk til alle som har vært med og bidratt.
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Foto utlånt av Jørn Malde

 L-15623
  RUTEVOGN
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Ryfylkevegens Billag.

I1936 kom gjennomslaget på
Ryfylkevegen slik at ein ved å nytte den

gamle bygdevegen Årdal-Tysdal kunne
krøkje seg fram med bil til Tau, og i 1938
blei vegen opna. Veglengde Årdal-Tau er
ca 30 km.
Ola Østerhus tok først til med rutekjøring
til Årdal, med i 1939 fekk A/S Ryfylke-
vegens Billag konsesjon på ruta Årdal-
Tau, og har sidan kjørt dagrute med korre-
spondanse med båtane på Tau. Ryfylke-
vegens Billag er blitt til ved at Jøsenfjord
Rutelag og D.S.D. gjekk inn med ein
halvpart kvar.
Medan reisetida Årdal-Stavanger så seint
som i 1920-åra var omkring 3-3.5 time,
er den nå med båt og bilrute korta ned til
ca 1.5 time.Men like viktig er det at folk
kan ta bussen ved heimen sin opp etter
dalen, mot før å ha kanskje ei mil ned til
kaien i Årdal. I 1935 kjøpte Ryfylkeveiens
Billag også dei tidlegare private rutene
Årdal-Hjelmeland, og Hjelmeland-
Tytlandsvik. Frå same tid har billaget kjørt
mjølkerute Hjelmeland-Årdal og rundt om
i Årdal.
Omkring siste århundreskiftet var mandag
og fredag dei mest faste bydagar i Årdal.
Men ikkje alltid var det så liketil å koma
heimatt same kvelden når ein hadde
mykje ærend og ikkje kunne nå
båten.Særlig ille kunne det vera på
måndagar, då måtte ein overnattei byen
og ta båten tysdag – men den gjekk ikkje
innom Årdal. Så var det å gå i land på
Fister, og folket heime måtte kjøre den

lange vegen til Fister når båten kom.
Dette arbeidet fall herlst på halvstore
gutar som tidleg lærte seg å bli fullvaksen
kjørekar.I alle fall omkring 1910-12 var
dette ein vanleg reisemåte som eldre folk
i dag godt huskar.
Liknande vanskar var det t.d.i 1917 under
krigen. Jone Sie fortell at han då saman
med H.A. Svadberg og Johan Stølen
(Jørmeland) ikkje kunne koma med båten
lenger enn til Fiskå. Der fekk dei båt,og
rodde inn til Årdal. Folk huskar og mange
og lange kjøreturar med hest og karjol til
Hjelmeland i forskjellig ærend. Det kunne
vera bryllaup, barnedåp,gravferd eller
anna besøk til slekt og vener. Eller dei
skulle hente doktor – og same hesten
kunne ikkje brukast på tilbaketuren – då
måtte det lånas tein annan. Doktor- og
jordmorskyss tok hardt på hestane, det
var slett ikkje alle hastane som dugde til
slik jobb.
Men det var roleg og fredsamt langs dei
krokete og smale vegane over hei og
dalfører. Når hestane blei tørste, viste dei
vel kor vasskjeralda stod i vegkanten,
med klårt oppkome-vatn i ei trerenne ned
til ein utgropa stein der både folk og dyr
fekk drikke seg til krefter att.
Når bilane viste seg ut etter mot 1920-
åra, blei det straks meir uroleg.All larmen
og bensinosen kunne gjera sjølv den
mest tolsame og sindige merra til ein
treppande skrulling. Då måtte det kraftige
nevar til å halde taumane, elles kunne
det lett bere ut i steinur og blautmyr.
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Postføringa i Årdal.

Rutebåtane har frå gamalt av ført
posten mellom Stavanger og Årdal.

På posthuset i Mælsosen måtte kvar
hente posten sin, eller det var helst den
som kjørte mjølka som hadde jobben
med å hente posten og få den med rundt
om til gardane. Tau fekk eit av dei første
posthusa i Rogaland, det var i 1853.
Straks etter fekk Årdal postkontor, på
same staden det er i dag, med S.K.
Schmidt som poståpnar. Då Schmidt
slutta for aldergrensa, blei sonen Sigurd
Schmidt tilsett. Etter han kom Marie
Sedberg.
I 1878 søkte Sundgarane saman med
Fiskå om posthus på Fiskå. Strand
kommune støa opp om det, og alt 1.
august same året ga poststyret løyve til
posthus.
I 1898 søkte oppsitjarane på Sørskårtil
poststyret om å få oppette postopneri på
Sørskår. Både Malenius Skår og Lars
Skår søkte om å bli postopnar i 3 år utan
godtgjersle. Kommunestyret tilrådde
søknaden og peika på at det ofte var
vanskeleg å kome fra Sundgarane til
Årdal eller Fiskå for å hente posten. Det
var og stor sannsynlighet for at posthuset
på Sørskar kunne få med både Nessa
og ein del gardar i Fister.Dei som søkte
hadde dessuten lagt ut bryggje til
dampbåten. Det blei ikkje postopneri –
men brevhus. I 1913 oppmoda komm-
unestyret om at brevhuset måtte bli
omgjort til postopneri, og peika på ny til
at grenda var veglaus. Søknaden blei
avslått utpå hausten, men innvilga
seinare.I same skrivet til postvesenet ber

ein om at det blir oppretta landpostrute
frå Mælsosen opp på nordsida av elva,
og ned att på sørsida. Veglengde var 11
km kvar veg. 67 gardsbruk ville bli knytta
tilruta med ca.278 vaksne personar.
Samstundes søkte ein om postrute med
ombering 3 gonger i veka i Målandsdalen.
Postruta frå Mælsosen opp dalen kom i
1914, med Ola Livastøl som postbud. Han
hadde arbeidet til 1919, då overtok
Anders Sedberg. I 1914 søkte opp-
sitjarane på Riskadal og Byrkja om
landpostbudrute frå Mælsosen. Komm-
unestyret tilrådde søknaden på det beste.
Så gjekk det heilt til 1920 før poststyret
kom med endeleg fråsegn i saka.
Kommunestyret vedtok at då Riskedal
dagleg hentar posten sin, vil det bli for
dyrt å opprette landpostrute til dei 4
fjellgardane. I 1922 ville sparekomiteen
leggja ned Sørskår postopneri. Komm-
unestyret sende ein sterk protest. I 1923
innstilte kommunestyret Olaus
Tytlandsvik som ny postopnar i Årdal.
Det var nedgongstider og bruk av
sparekniven. I 1927 ville postmeisteren
leggja ned både Sørskår og Nessa
postopnerier. På nytt gjekk ein kraftig
protest frå kommunestyret til postverket.
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I 1930 bad postmeisteren om kommune-
styret sitt syn på å forlengje landpostruta
Årdal-Rivjeland til Tveit-Tysdal.Med 9 mot
3 røyster blei dette tilrådt. Mindretalet
meinte at pengane kunne sparast, og sa
at folk som får post med budet går
posthuset i Mælsosen forbi utan å hente
den sjølv.
I 1933 kom lensmannen med framlegg til
kommunestyret om at heretter burde
rutebilen mellom Hjelmeland og Årdal ta
med posten til Byrkja og Ingvaldstad.
Byrkja hadde ei tid fått posten sin om
Hjelmeland to gonger i veka. Kommune-
styret var samd i at Byrkja burde få
posten sin frå Årdal, og at rutebilen tok
den med. Amders Seberg hadde land-
postruta opp dalen til 1958. då overtok
Ryfylke Billag postføringa. Nå er det
posthus i Årdal, på Sørskår og Nessa.
På Byrkja er brevhus.

Historien til
Ryfylkevegens Billag og

Postføringa
er hentet fra boka Årdal frå

istid til nåtid bind 1
av Sigurd Eikeland.
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Er du på jakt etter buss-seter til din
veteranbuss/campingbuss?

Vi i Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland
har et lite lager med seter/stoler og rammer

av forskjellige str. som passer de fleste
gamle busser.

Er noe av dette interessant?
Ta kontakt med:

Rutebilhistorisk Forening avd.
Rogaland
Postboks 1079
4391 Sandnes
rutebussen@yahoo.no
Mobil: 924 12 966

Vi har også endel spottlighter
til salgs, se bilde.
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Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...Bilder fra farne år...

Bildet er tatt i Pedersgadå, årstall er ukjent.Bildet er tatt i Pedersgadå, årstall er ukjent.Bildet er tatt i Pedersgadå, årstall er ukjent.Bildet er tatt i Pedersgadå, årstall er ukjent.Bildet er tatt i Pedersgadå, årstall er ukjent.
Nytorjå med busser kan skimtes til venstre i bilde.Nytorjå med busser kan skimtes til venstre i bilde.Nytorjå med busser kan skimtes til venstre i bilde.Nytorjå med busser kan skimtes til venstre i bilde.Nytorjå med busser kan skimtes til venstre i bilde.

Er det noen der ute som vet når bilde er tatt?Er det noen der ute som vet når bilde er tatt?Er det noen der ute som vet når bilde er tatt?Er det noen der ute som vet når bilde er tatt?Er det noen der ute som vet når bilde er tatt?
Ta kontakt med redaksjonen.Ta kontakt med redaksjonen.Ta kontakt med redaksjonen.Ta kontakt med redaksjonen.Ta kontakt med redaksjonen.
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Terminliste 2007

24. mars24. mars24. mars24. mars24. mars
Årsmøte holdes denne gang på
Flotmyr i Haugesund fra kl. 11.00-14.00.
De som vil bli med må ta kontakt med Svein Stueland
på mobil: 924 12 966. Mer info inni bladet.

26.-28. mai26.-28. mai26.-28. mai26.-28. mai26.-28. mai
Landsmøte og det
19. Veteranbusstreff på Evje.
Husk å melde dere på.

25.-28. juli25.-28. juli25.-28. juli25.-28. juli25.-28. juli
Samtidig med Glamat festivalen kommer
Veteranbåtfestivalen til Vågen i Stavanger. Hele Vågen
fylles av båter og det blir gjensyn med flere av fjorda-
båtene. Vi håper at vi blir med på dette i år som i fjor.

3.-4. november3.-4. november3.-4. november3.-4. november3.-4. november
Hobby og modellmesse i Voll hallen.
Vi blir med og presenterer vår klubb med lykkehjul, bilde
montasje, salg av blader og kataloger m.m.

Møt opp og støtt RHF avd. Rogaland.
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B-post

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES
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foto: ØTG 2006
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