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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 4330 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.

Forsidefoto: L-25664 Turvogn tar en rast på Utsikten i
Kvinesdal en gang på 60 tallet. Foto: Ukjent
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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
Magnus Norland
Tlf.priv: 51 66 45 88
Mobil : 412 54 417
Sekretær
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090
Styremedlem
Olav Svandal
Mobil : 456 01 573
Styremedlem
Øyvind T. Gilja
Mobil : 928 00 182
Varamedlem
Paul Vermedal
Tlf.priv: 51 62 59 98
Mobil :
________________________
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
__________________________

Bankgiro:
3206 05 08185

Nr.24 2009. 8 årgang
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H

ei og godt nytt år. Det er vår i luften noe som betyr
at det ikke er lenge før vi for se veterankjøretøy av
forskjellige typer og størrelser ute på veien.
Vår store vårmønstring nærmer seg, nemlig landsmøte og
det 21. veteranbusstreff som denne gang skal arrangeres
i Bergen 22.-24. mai i år. Vi møter med Nedstrandsruta L9500 og Haugesund Turisbiler L-9162. Hvis det er noen
av dere som vil være med bussene til Bergen, må dere ta
kontakt med Olav Svandal eller Svein Stueland.
Ellers så går det sin vante gang på Soma. Nå som vinteren
er på avmarsj er det håp om at vi kan få det litt lunere og
varmere i garasjen.
Nok en gang henvender jeg meg til dere lesere om å bidra
med stoff til bladet. Har dere noe er det bare å sende det til
rutebussen@rhf.no eller til postboks 1079 4391 Lura.
Lørdag 28. mars er det klart for årsmøte på Flotmyr i
Haugesund.
Se informasjonen inne i bladet.

Øyvind.
Nye medlemmer siden sist:
2809
2820
2824
2825

Bjørn Rødeseike
5515 Haugesund
Arild Aspen
4152 Austre Åmøy
Rogaland Transportarbeiderforening
Ove Jakob Larsen
5518 Haugesund
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Lederen har ordet...

G

od dag alle sammen og Godt Nytt
År til dem som jeg ikke har snakket
med så langt dette året.
Så er vi her igjen med en ny utgave av
vårt lokale bindeledd: “RUTEBUSSEN” formålet utover å ha kontakten til by og
bygd, er meldingen om årets Årsmøte.
Det skal avholdes den 28. Mars i
Haugesund. Sist besøkte vi jo NJBK i
deres lokaler på Mariero, denne gangen
tar vi altså turen over Boknafjorden og
låner møtelokaler på Haugesund Bussterminal, Flotmyr. På samme sted har
RHF lokaliteter hvor man nå også finner
RHFs bibliotek. Biblioteket bestyres av
Gudvin Dueland som i sitt yrkesaktive liv
også har bestyrt et skolebibliotek, så
dermed er “saken” i gode hender. ved god
hjelp av sin sønn, som er en kløpper med
IT, har man nå alle 430 -450 boktittler klar
for utlån. Via vår web: www.rhf.no og til
linken “bibliotek” kan du nå se hva vi har
i bokhyllene. Du kan sjølsagt ringe om
det er en bedre måte for deg. Dermed
håper vi at du som RHF medlem benytter
deg av muligheten om du skulle finne noe
av interesse.
Ellers så våres det sånn smått om senn.
Litt lengre lyst, sola kjennes også, det
går mot Påske og vipps! så er det enda
mer Vår og mai med alt som rører seg.
“Karmøybussen” er hentet, den står i
første omgang på Soma. Her gjelder det
å få på plass radiatoren med tilhørende
slagetilkoblinger samt forhåpentligvis noe
småtteri før turen går nordover til
Tittelsnes. Lyst å se et Larvikbygg fra
1965 ? -velkommen innom.
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Rutebil kom i dag, i skrivende stund er
det kun blitt en kjapp titt. RUTEBILkosen
får denne gang komme litt senere.
Da sier jeg i første omgang velkommen
til vårt årsmøte. Til Haugesund reiser vi
nok med en Kystbuss så ta gjerne
kontakt på forhånd slik at vi kan melde
fra om antall RHFere på tur. Dernest må
man tenke seg om hurtig om man skal
til Bergen på Årsmøte og veteranbusstreff,
hotellplass tror jeg det minker fælt på i
selve byen.
Kulturminneåret ble igangsatt tidligere i
år. Pr. dags dato er det lite vi vet. Vi har
meldt inn et forslag til en historisk
seanse i Sulda. Suldal Billag A/S kan
markere sine 90 år. -men vi har ikke fått
noen tilbakemelding fra Ryfylkemuseet
eller Rogaland Fylkeskommune.
Vi snakkes underveis.

Hilsen Svein
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Rutebilen 100 år,
vi ser tilbake.

A/S Ryflkeveiens Billag.
RVB ble stiftet 1. Januar 1940
og holdt det gående fram til 1985 da
det ble overtatt av Østerhus Bilruter.
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Somagarasjen

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.
Det nye bilde viser den andre hallen som kan være
aktuell for oss. Hallen er nærmeste nabo til
Somagarasjen.
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NORSK RUTEBILHISTORIE

Har du boken
Norsk Rutebilhistorie av Gaute Losnegård?
Boken kan bestilles på denne adressen:
Liv Mari Kjerstad
Kjeldehagen 2
4325 Sandnes

Boken koster kr. 350.Porto kr. 120.kommer i tillegg.

epost: livmari@rhf.no

Ønsker du å spare porto kan boken hentes!
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ANBUDSINNBYDELSE
På 3 stk alternativt 4 stykker strømbusskarosserier.
Alminnelige bestemmelser.
1. Stavanger Busselskap a/s ønsker tilbud på 3 stk alternativt 4 stykker
karosserier fullt komplett med alt tilbehør, ferdig montert på
strømbusschasier, som stilles til disposisjon av bestilleren i
karosseriverkstedet. Med hensyn til den tekniske utførelse henvises til
nedenstående tekniske bestemmelser. Avvikelser fra disse skal angis i
tilbudet.
2. Prisen omfatter karosseriene påmontert chasiene levert i fabrikken.
Betalingen erlegges med 1/3 ved bestilling, 1/3 særskilt for hver vogn ved
levering og 1/3 når den endelige overtakelse (se pkt. 3) finner sted. I den
siste tredjedel tilbakeholdes for hver vogn et beløp tilsvarende 10 % av
kjøpesummen som sikkerhet så lenge garantien varer. Enhver forandring
eller tillegsbestilling som betinger ekstrapris må skriftlig avtales.
3. Når den første vogn er ferdig påbegynnes prøvedrift som skal finne sted i
Oslo, Drammen eller Stavanger. Prøvedriften varer i 4 uker. Kan etter
utløpet av denne tid karosseriet godkjennes som kontraktmessig,
driftssikker og førsteklasses i enhver henseende, finner den endelige
overtakelse sted. Hvis ikke forlenges prøvedriften. For de senere
ferdigbyggede karosserier kan prøvedriften etter bestillerens
bestemmelse innkortes. Ved den endelige overtakelse går
eiendomsretten over til bestilleren.
4. Karosseriene med alt tilbehør skal av leverandøren garanteres driftssikre
og førsteklasses i enhver henseende. Alle feil og mangler som oppstår i
løpet av de første 12 måneder etter den endelige overtakelse, utbedres av
leverandøren på stedet, uten noen utgift for bestilleren, for så vidt ikke
feilen skyldes naturlig slit, uforsiktig behandling eller andre leverandøren
utilregnelige hendelser.
5. Som sikkerhet for oppfyllelsen av alle forpliktelser stiller leverandøren
bankgaranti (selvskyldnergaranti) som skal omfatte det til enhver tid
innbetalte beløp inntil vognen er endelig overtatt av bestilleren.
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6. Leveringstid må oppgis og regnes fra den tid detaljerte og bindende
tegninger av chasiet er tilstillet leverandøren. Når chasiene må være
tilstede angis også. For forsinket levering som ikke skyldes leverandøren
utilregnelige hendelser, betales for hver påbegynt uke en mulkt som
fastsettes til:
½ % av kontraktbeløpet for
1 % av kontraktbeløpet for
1½ % av kontraktbeløpet for
2 % av kontraktbeløpet for
og for hver etterfølgende uke.

1ste
2nen
3dje
4de

ukes forsinkelse,
ukes forsinkelse
ukes forsinkelse
ukes forsinkelse

7. Karosseriets totalvekt inkl. alt tilbehør skal oppgis. For vektoverskridelse
betales en mulkt stor kr. 200.00 for hver påbegynt 50 kg. Enhver
forandring som betinger vektøkning må skriftlig omforenes.
8. Hovedtegning av karosseriet i målestokk 1:10 eller 1:20 og i to
eksemplarer vedlegges anbudet og skal vise karosseriet i oppriss og
planriss og tverrsnitt, samt front og endevegg. Alle tegninger tilstilles
bestilleren etterhvert til godkjennelse i to eksemplarer, hvorav det ene
returneres leverandøren med godkjennelsespåskrift. Leveransen ansees
ikke avsluttet før bestilleren har mottatt 3 sett av alle endelige gyldige
tegninger, samt fortegnelse over alle deler av fremmed fabrikat, med
angivelse av typebetegnelse, samt spesifikasjon over anvendte materialer
og nummerfarver.
9. En forbeholder seg rett til å anta eller forkaste anbudene uten hensyn til
pris.
Anbudene skal være levert innen 1. mars 1941.
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ÅRSMØTE 2009
Alle medlemmer i RHF avd.
Rogaland inviteres til årsmøte:
Sted: Flotmyr i Haugesund
Tid: 28. mars kl. 12:00
Buss avgang fra Byterminalen kl. 09:45
Dagsorden:

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.

Eventuelle saker til årsmøtet må leveres innen 23. mars
til styret v/formann.

Vel møtt!
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ÅRSMELDING 2008
STYRET OG ANDRE TILLITSVERV
LEDER:
SEKRETÆR:
KASSERER:
STYREMEDL:
STYREMEDL:
VARAMEDL:

Svein Emil Stueland
Liv Mari Kjerstad
Magnus Norland
Olav Svandal
Øyvind T. Gilja
Paul Vermedal

valgt for 1 år.

REVISOR:

Egil Ødegård

valgt for 1 år

VALGKOMITE:

Hans Leite,
Einar Tollefsen
Odd Terje Gundersen

valgt for 2 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 1 år

MEDLEMMER:
Vi var pr. 31.12.2008 : 175 medlemmer i avdelingen vår..
Møter og aktiviteter
Det har i løpet av året 2008 vært avholdt 1 medlemsmøte, årsmøte og 3 styremøter.
Årsmøtet ble avholdt den 29 mars på Mariero Stasjon.
Landsmøtet
Landsmøtet 2008 var dette året lagt til Molde og ble avholdt 9 – 12 mai. Haugesund
Turistbiler s buss Dodge Kew L – 9162 og Høle & Forsand s L – 25627 var påmeldt til
utstillingen. Liv Mari, Øyvind, Olav S, Frode, Olav L og Jon Helge var med på tur. Liv
Mari tok snarveien med fly for å være med på styremøter i forkant av Landsmøtet.
Restaureringsarbeid
I Vats var vi og bistod med kjøring i løpet av en hel uke, dette i forbindelse med at
Sakarias Nesheim hadde et arrangement. Vi kjørte bl.a. innom Sannes Karosseri
fabrikk og fikk litt historie om denne.
Det var historien til Sakarias Nesheim som var hovedprogramposten denne uka.
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Sørsiden av fjorden
Det ble tid til en liten feiring av bussens 100 års dag i juni, vi invitert noen av de som
har med samferdsel i kommune og fylkeskommune til å være med å kjøre ruten
(tilnærmet) som ble kjørt av den første bussen i Stavanger. Bussene som var med på
feiring av 100 års jubileum: A/L Haugesund Turistbiler, Lågendalsruta
( Whiten) Rutebil og Haga‘s Gamla. Dette ble en kjekk og hyggelig tur for de som
hadde anledning til å være med.
Nordsteam og en utstilling av Brannbiler var vi også involvert i, vi hadde en “utstilling”
og litt sight-seeing med noen av de gamle traverne som en gang gikk fra
“Rutebilholdeplassen” på Strandkaien i Stavanger. De bussene som var representert
var: Haugesund Turistbiler A/L, Nedstrandsruta, Sirdal og Gyland Bilruter, Østerhus
Bilruter, Rutebil og Hagas to busser: Gamla og 21`en.
Hobby og Modellmesse
Vi var også i år til stede på Voll og messen der. Det var dessverre ikke så mange som
kunne være med å sitte vakt og snakke med besøkende.
Denne messen gir oss bestandig et lite overskudd i kassen ved helgens ende. Håper
flere kan tenke seg å være med neste gang. Kjekt er det i allefall å være der og se hva
andre klubber og organisasjoner driver med.
Leieavtale Soma
Vi har også i 2008 hatt en avtale med Forsvarsbygg/ Skifte Eiendom om leie av
garasjeanlegget på Soma. Det ser ut til at dette leieforholdt kan vare ved i 2009, men vi
får se.
Økonomi
Økonomien vår kunne vært bedre, det er faktisk slik at vi oftere enn før får purringer på
regningene våre. Dette henger sammen med at vi ikke har så mye penger på konto og
derfor ikke kan betale for oss. Vi håper at neste år kan bli litt bedre, vi bør satse på tavle
dugnad for Kolumbus og ellers være villige til å ta noen dugnader.
Gjennom vårt engasjement i Nordsteam har vi litt penger til overs, ellers er det godt at
Svein jobber med tavle dugnad.

Dette er en foreløpig utgave av meldingen vår hvis noen har noe å tilføye så ta
kontakt slik at jeg kan få rettet den opp til Årsmøtet.
Vennlig hilsen
Liv Mari
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Medlemsmøte i Haugesund lørdag 31. januar 2009
og tur til bussgarasjen på Tittelsnes.
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Vi hadde oss en tur opp på festningen og fikk
panorama utsikk over Stord og Bømlo.

Alle foto Øyvind T. Gilja 2009
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L-25662
som ble solgt til
Arne Sunnanå i 1967.
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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.
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Bilder fra farne år...

Mercedes 306 med regnr RE 29871 ble levert
i september 1972 til Østerhus Bilruter.
Til venstre ser vi Odd Vasstveit, han var daglig leder hos
Østerhus Bilruter og til høyre står Verksmester Martin Østerhus.
Martin var forøvrig sønn til firmaets grunnlegger, Ola Østerhus.
Foto: Alv Tungland
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Terminliste 2009

28. mars
Årsmøte på Flotmyr i Haugesund
Møte starter kl. 12.00. Mer info på side 11.
22.-24. mai
Landsmøte og det 21. veteranbusstreff
i Bergen.
Utsillingen skal være på Arenum messesenter
Damsgårdsveien 29
Solheimsviken Næringspark
5058 Bergen
10.minutts gange fra Bergen sentrum.
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B-post

Ønsker du å leie en
veteranbuss?
Ta kontakt med
redaksjonen

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES
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