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INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Leveransefoto av en Scania-Vabis
modell ca 1960. Bussen tilhørte i sin
tid Randaberg Tasta Billag A/S.
Teknisk data på bussen er ukjent.

Medlemsblad for
Rutebilhistorisk
Forening avd. Rogaland
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51 81 16 50
Assistanse: 22 32 17 00

Transporten

Besøksadresse:

Stavanger, Forus

Svanholmen 4
4068 Stavanger

Telefon direkte
51 51 13 73

Leie av veteranbuss?
Telefon:
975 72 666
51 67 38 37

Audhilds Catering
Kongsgt.15 4340 Ålgård
Tlf.51610280 Mob93451994
audhilds.no

Koldbord – Smørbrød – Osteanretning – Spekeanretning
Har du lyst til å støtte RHF avd.
Rogaland med en annonse i
bladet vårt?

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

Ta kontakt med:
Redaksjonen.

Ta plass i den gamle bussen!
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Forsidefoto: Utlånt av Jørn Malde

Redaktør
Øyvind T. Gilja
E-post
rutebussen@rhf.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
Varamedlem
Per Vermedal
Tlf.priv: 51 62 59 98
Mobil :
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
__________________________

Bankgiro:
3206 05 08185

Nr.18- 2007. 6 årgang
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D

a var sommeren over for denne gang, riktig nok
med mye regn, men hva gjør vel det så lenge vi
har regntøy og paraply… Som dere sikkert har fått
med dere så har vi som mål å få ferdig Høle & Forsand
bussen til veteranbuss treffet i Molde neste år. For å
oppnå dette trenger vi nok en gang hjelp fra dere
medlemmer, så møt opp på Soma til en hyggelig
dugnads kveld hver torsdag fra kl. 17.30. Ellers så er
forberedelsene til neste års arrangement i full gang.
Vi trenger fortsatt stoff til bladet både bilder og
historier, så hvis du har noe, kan det sendes til
redaksjonen. Takk til dere som har bidratt.
Neste arrangement vi skal være med på er Hobby og
Modellmessen på Voll i november.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil være med å
hjelpe til.
Kos dere med bladet i høstmørket.

Øyvind T.
Nye medlemmer siden sist:
2625
2626
2645
2648
2651
2660
2662

Olav K. Lande
Sverre J. Hjelmervik
Einar Sevareid
Kjetil Sørlund
Kjell Arne Apeland
Stig B. Gressgård
Gaute Gilje

5542
5531
4310
4319
5550
4262
4335

Karmsund
Haugesund
Hommersåk
Sandnes
Sveio
Avaldsnes
Dirdal
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Lederen har ordet...

H

ei igjen folkens og vel overstått. Jo
jeg tenker først og fremst på sommeren eller rettere sagt den perioden hvor
man forventer at det skal være sommer
med godvær som igjen medfører masse
uteliv og tid for andre gjøremål. Ut over at
man gjennom de siste månedene har
snakket om en bortkommen sommer
som har hatt et snev av høst, skal vi trolig
være glade for mangel på hetebølger,
skogbranner, flomvann og mere til. Det
er trolig bedre å få været levert jevnt og
trutt, tror jeg.
Jevnt og trutt går det også i RHFs regi.
Det ble ikke helt ferielukket på Soma i
år. Noen holdt det gående stort sett hele
tiden og nå er vi i gang igjen. Jeg hadde
håpet at det kunne bli en meddelelse av
leieforholdet med Skifte Eiendom men
dette møtet skal først avholdes den 4.
Sept. Vi har fått drahjelp av Sola kommune og selve ordføreren og dermed er
det håp i hengende snøre.
Ellers vil vi innen kort tid intensivere
arbeidet med den lokale varianten av 100
års markeringen for kommersiell og
kontinuerlig rutebildrift i Norge. Vi skal
komme tilbake med mer informasjon og
hva som er ideene våre her i Stavanger.
Videre har vi forsatt de store tankene om
at “Hølebilen” skal til Molde og aller helst
sammen med flest mulig av de andre
Rogalands veteranrutebiler.
Nå er det ikke bare på Soma det har
foregått noe i sommer.
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På Haugalandet har Olav hatt i sving en
rekke kjøreoppdrag. Travelheten gjorde at
vi i siste liten droppet Havnedagene men
det tar vi nok igjen neste år.
Til alle sammen, ha en fin høst
og velkommen innom på Soma.
- det er bruk for flere folk.
Hilsen Svein

5

Se her!
Redaksjonen har fått ny e-post adresse
som er
rutebussen@rhf.no

Rutebilhistorisk forening avd. Rogaland
har også fått egen e-post adresse som er
rogaland@rhf.no
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SOMA GARASjEN

Høle & Forsand bussen skal til Molde i 2008.
Møt opp og hjelp til, vi trenger all
den hjelp vi kan få.
Hilsen
Dugnads gjengen.

Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.
Velkommen skal dere være.
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 24. MARS 2007 KL 11.00
FLOTMYR RUTEBILSTASJON, HAUGESUND
Det var 12 medlemmer fremmøtt til årsmøtet.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding
5. Godkjenning av regnskap.
6. Innkomne saker
7. Valg
1. Lederen Svein Emil Stueland åpnet møtet og ønsket velkommen.
2. Svein Emil Stueland ble valgt til møteleder, Olav Svandal og Gudvin Dueland til
å underskrive protokollen. Einar Tollefsen ble valgt til referent.
3. Innkallingen ble godkjent uten merknader.
4. Møteleder leste årsmeldingen. Den ble godkjent uten merknader.
5. Kasserer gjennomgikk regnskapet som ble delt ut på møtet. Det ble godkjent
uten merknader, utenom at kontingentrefusjonen kommer på regnskapet for 2007.
6. Ingen saker var innmeldt til dette årsmøtet.
7. Valget ga følgende resultat: Liv Mari Kjerstad ble gjenvalgt som kasserer for to
nye år. Som varanmedlem ble valgt Paul Vormedal. Begge valgt ved akklamasjon.
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Styret får da følgende sammensetning:
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Svein Emil Stueland
Einar Tollefsen
Liv Mari Kjerstad
Sigve Levang
Tor Inge Kydland
Paul Vermedal

Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år

Revisor
Valgkomité

Egil Ødegård
Olav Svandal,
Trygve Haga
Hans Leite

Valgt for 1 år

Medlem Nils Erik Øritzland sa seg villig til å være en koordinator når det gjaldt å
få frem forslag til aktivitet og lignende i foreningen. Årsmøtets formelle del ble
avsluttet ca kl.13.00. Etter møtet var det litt prat medlemmene imellom. Under
møtet ble det servert kaffe, brus og påsmurte rundstykker.
Einar Tollefsen
Refr.
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EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2007
Alle medlemmer i RHF avd. Rogaland
inviteres til ekstraordinært årsmøte.
Møte holdes på
Nattruten M/S Sandnes som ligger
ved kai i Vågen i Stavanger.
Tid: 2. oktober kl. 18:30
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Åpning.
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til
underskriving av møtebok.
Godkjenning av innkalling.
Valg av ny kasserer.

Vel møtt!
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Viktig melding:
Husk å melde fra til oss
ved flytting!

Foto: ØTG 2005
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Vil du ha informasjon
fra oss pr. e-post?
Send oss din e-post til:
rutebussen@rhf.no
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Glim fra Evje
og det
19. veteranbusstreff.
25.-27. mai 2007.

Alle foto: Øyvind T. Gilja
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Salgsboden med det populære
lykkehjulet.

En stor samling av snutebusser.
14
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K-11831
De sammensluttede Bilruter.

Ikke bare fronten som er nydelig.
16

Nedstrandsruta var et flott
blikkfang.

En flott kombi med melkerampe.
17

avd. Nordmøre og Romsdal
var godt representert.

Et flott objekt fra Tonstad.
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I tilfelle Ålgårdsbanen blir nedlagt.

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.

Ny buss i fjerntrafikken.
Trafikk-aksjeselskapet “Overland” har i
disse dager fått en ny buss. Vognen skal
benyttes på Selskapets fjernturer. De 38
setene er stillbare, slik at en kan sitte
eller ligge i den mest behagelige stilling.
Luftsystemet er det samme som brukes
i flyene og regulerer temperaturen
samtidig etter ønske. Bussen har også
kjøleskap, slik at en kan servere kalde
drikker underveis. Gjennom et høyttaleranlegg kan reiseføreren gi passasjerene
orientering. Ellers også er bussen utstyrt
med slikt som skal gjøre turen behagelig.
Det er også stort bagasjerom som er
støvfritt.

Figgjo Fajanse har søkt distriktsstyret i
Norges Statsbaner om å få leie et tog for
sine arbeidere hvis Ålgårdsbanen blir
nedlagt. Denne søknaden er nylig sendt
og vi har ennå ikke fått noe svar, opplyser
direktør Harald Lima. Vi er avhengig av
togforbindelsen for alle våre utenbygdsboende arbeidere. Bussforbindelsen kan
ikke gjøre samme nytte som toget,
tilføyer direktør Lima.
Rogalands Avis
fredag 14. oktober 1955

Rutebilstasjon på tak over
jernbanesporet.
Venstres representant i Ingeniørutvalget,
Ingolf Johnsen, har i Aftenbladet lansert
en plan om å bygge rutebilstasjon på tak
over jernbanesporet ved Ladegård
kirkegård. Det skulle bli meget billigere
og bedre enn å få rutebilstasjonen
anbrakt et annet sted. En liknende plan
om å bygge rutebilstasjonen på en
overbygning over jernbaneområdet
utenfor teatret ble lansert for noen år
siden også av Aftenbladet. Denne planen
har jernbanen satt seg bestemt i mot.
Rogalands Avis
onsdag 6. desember 1946.

Stavanger Aftenblad 6. april 1952
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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.

Vi har også endel spottlighter
til salgs, se bilde.

Er noe av dette interessant?
Ta kontakt med:
Rutebilhistorisk Forening avd.
Rogaland
Postboks 1079
4391 Sandnes
rutebussen@rhf.no
Mobil: 924 12 966
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Bilder fra farne år...

Høle ruta L-15503
en gang på 1940-50 tallet.
Bussen tilhørte familien Gjesteland.
I skiltkassen står det:
Stavanger-Høle.
Foto: Tor M. Simonsen
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Terminliste 2007
2. oktober
Ekstraordinært Årsmøte.
Møte avholdes på veteranskipet M/S Sandnes som
ligger ved kai i vågen i Stavanger.
Møte starter kl. 18.30
3.-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.
9.-12. mai 2008
Det 20. Veteranbusstreff arrangeres i Molde. Samtidig
er det også 100 års siden Molde åpnet Norges første
bussrute.

Møt opp og støtt RHF avd. Rogaland.
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Ta kontakt med Olav Svandal
på mobil 456 01 573

Veteranbuss for en hver anledning!

B-post

foto: ØTG 2006

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES
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