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Soma
På Soma er også gjort noko utvendig vedlikehald, rydda tre og takrennene er
reinska;Sola kommune har overteke bussgarasjen, og truleg vil vi få ein ny
leigeavtale.
Til oppgjer for elektrisk lys og varme blir det sett av midlar i budsjettet. Målar blei
installert då Rutebilhistorisk avd. Rogaland tok til å leiga garasjen. Avlesing av forbruk
blei gjort i haust og det er kalkulert med at kostnaden er omkring kr 11.000.

Økonomi
Økonomien vår er blitt mykje bedre. Dette henger sammen med at det er blitt fleire
oppdrag både i Nordfylket og med den nyrestaurerte Høle-Forsandbussen. Oppdraget
for Destinasjon Haugaland gav oss ein del innteker. Håper også på mange små og
store oppdrag for 2011.

Nordsiden av fjorden
“Turistkjøring”: Samarbeid med Destinasjon Haugaland blei vellukka med god PR i
distriktet med en liten presentasjon på TV-Vest. Dodgen blei brukt til oppdraget, det
ble kjørt 46 turer på 6 uker og dette gav verdfulle erfaringer til nye oppdrag for
reiselivet til våren og sommaren. Utenom dette ble det kjørt endel småturer for diverse
oppdragsgivere.

Sørsiden av fjorden
Til oppgjer for elektrisk lys og varme blir det sett av midlar i budsjettet. Målar blei
installert då Rutebilhistorisk avd. Rogaland tok til å leiga garasjen. Avlesing av forbruk
blei gjort i haust og det er kalkulert med at kostnaden er omkring kr 11.000.

Økonomi
Økonomien vår er blitt mykje bedre. Dette henger sammen med at det er blitt fleire
oppdrag både i Nordfylket og med den nyrestaurerte Høle-Forsandbussen. Oppdraget
for Destinasjon Haugaland gav oss ein del innteker. Håper også på mange små og
store oppdrag for 2011.

Nordsiden av fjorden
“Turistkjøring”: Samarbeid med Destinasjon Haugaland blei vellukka med god PR i
distriktet med en liten presentasjon på TV-Vest. Dodgen blei brukt til oppdraget, det
ble kjørt 46 turer på 6 uker og dette gav verdfulle erfaringer til nye oppdrag for
reiselivet til våren og sommaren. Utenom dette ble det kjørt endel småturer for diverse
oppdragsgivere.

Sørsiden av fjorden
Byjubileum i Sandnes deltok vi i endel av arrangementene som ble laget til, bl.a
Kulturarrangement i Sandnes, Hamnedagar i Sandnes. Figgjo stasjon i samarbeid
med Ålgårdsbanensvenner, Sirdalsdagane. Dagstur med Hillevåg historielag til
Egersund via Gloppedalsura og en mengde andre små og store turer i løpet av
somaren.
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Restaureringsarbeid og arbeide med bussane

ARBEIDER PÅ L-15680, CHEVROLETBUSSEN v/Odd Terje Gundersen
Arbeidet på denne begynte så snart Hølebussen var ferdig. Tidligere utført arbeid ble
gått gjennom og bussen ble målt opp og tegnet.  Den største jobben, med
rekonstruering av karrosseriet,  nybygging, plating, montering av “ny” motor og
restaurering av bremsesystemet , ble utført av den “gamle” gjengen på Gandal.
Disse var i hovedsak : Ernst Arve Stangeland, Karl Ingve Braut, Sigwe Levang, Andreas
Auestad og Sigmund Sande.  En kjempejobb som det står respekt av har de prestert!
Dagens gjeng har fått start på motoren, holder på og sveise resten av takplatene og
restaurerer frontdetaljer samt  sliper sveis og rustmaler.  Ut året er det  arbeidet 82,5
timer på bussen.

L- 25627, HØLEBUSSEN, AVSLUTTENDE ARBEIDER PRIMO 2010
Arbeidet på Hølebussen ble ytterligere intensivert utover vinteren 2010.  Det var viktig
at den ble ferdig til veteranbusstreffet på Fagernes!  Det var jobbet med sliping og
grunning i de kaldeste vinterukene for å få bussen klar til lakkering i april.  Det klaffet
og bussen ble lakkert  “rett over veien”, hos TS-en. Så ble lys og lykter montert og
koplet, støtfangere montert, seter reparert, bakvindu listet, vinduspussermotorer ble
overhalt og pusserne  justert, speil med nye glass ble satt på bussen, reservehjul
løftet på plass og tilslutt fikk motoren en del nye slanger til kjølesystemet.  Torsdag
15.april var den klar for sitt første oppdrag i forbindelse med Sandnesjubileet. Høle og
Forsand bussen blei EU-godkjend før tur på Landstreffet i mai; Bussen med
passasjerer deltok der i kortesje og fekk tre prisar; Beste nykommer,  beste buss i
årsklasse 1965-69 og delt publikumspris i lag med tre andre vogner.

L-9162 Dodge; Kontaktperson;Olav Svandal.
Vannpumpa lek og krev “smøring”. Arbeidet med å vedlikehalda og å presentera
denne vogna blir gjort i samarbeid med eigar av Dodgen,Tide Buss AS Haugesund.

L-9500 Nedstrandbussen; Kontaktperson Olav Lande.
Motoren på Nedstrandsbussen må ha ny toppakning.

Biblioteket og arkivet på Flotmyr;
I eit større dugnadsarbeid i vinter blei kontoret flytta til større lokaler i andre etasje på
Flotmyr: I alt er det nå 33,5 kvadratmeter til disposisjon, nær det doble av arealet før
flytting. Arkivet og RHF-biblioteket på rutebilstasjonen i Haugesund blei presentert i
“Rutebil”  nr 1/2010.

Bussanlegget på Tittlesnes;
På Tittelsnes er det utført utvendig malearbeid i samråd med Tide Buss AS
Haugesund.
Karmøyruta er plassert under tak på Tilttelsnes.
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ÅRSMELDING 2010

STYRET OG ANDRE TILLITSVERV

LEDER: Olav Svandal valgt for 1 år i 2010
STYREMEDL: Liv Mari Kjerstad valgt for 2 år i 2009
KASSERER: John Helge Svandal valgt for 2 år i 2009
SEKRETÆR: Audun Rosland valgt for 2 år i 2010
STYREMEDL: Olav Lande valgt for 2 år i 2009
VARAMEDL: Odd Terje Gundersen valgt for 2 år i 2009
REVISOR: Egil Ødegård valgt for 1 år i 2010

VALGKOMITE: Einar Tollefsen
Svein Emil Stueland
Magnus Norland

MEDLEMMER:
Vi var pr. 31.12. 2010:  186 medlemmer i avdelingen vår..

Møter og aktiviteter
Årsmøte blei halde på Mariero stasjon 13. mars. Vidare har styre hatt 2 møte;
Det eine styremøte blei halde i samband med årsmøtet. Etter styremøtet i
Haugesund blei det halde idedugnad med ei samling den 9. oktober der aktuelle
idear blei drøfta ut frå erfaring med noverande aktivitetar.

Landsmøtet
Landsmøtet var i samband med Landstreffet 13.-16.mai 2010 på Fagernes i
Valdres; Dei som deltok på tur var mellom anna; Olav Svandal og Olav J. Rettedal
og son, Olav Lande, Einar Tollefsen, Svein Stueland Odd Terje Gundersen og
Auudn Rosland. Liv Mari og Øyvind reiste i forvegen og deltok i arbeid på
arrangementet og stilte med materiell.
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Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.

Besøk oss i garasjen.

Hilsen
Dugnads gjengen.

Somagarasjen
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Terminliste 2011

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES

 

26. mars26. mars26. mars26. mars26. mars Årsmøte.

3.-4. april3.-4. april3.-4. april3.-4. april3.-4. april Kjøring for International Reiselivsmesse for
fagfolk i Haugesund.

1.-5. juni1.-5. juni1.-5. juni1.-5. juni1.-5. juni Landsmøte i Drammen.

6.-12. juli6.-12. juli6.-12. juli6.-12. juli6.-12. juli Tur til Danmark - Tyskland med
Høle og Forsand Billag L-25627.

Sommerkjøring i Haugesund i samarbeid medSommerkjøring i Haugesund i samarbeid medSommerkjøring i Haugesund i samarbeid medSommerkjøring i Haugesund i samarbeid medSommerkjøring i Haugesund i samarbeid med
     Destinasjon Haugaland i ukene 27-33.     Destinasjon Haugaland i ukene 27-33.     Destinasjon Haugaland i ukene 27-33.     Destinasjon Haugaland i ukene 27-33.     Destinasjon Haugaland i ukene 27-33.

19.-21. august19.-21. august19.-21. august19.-21. august19.-21. august Havnedagene.

18. september18. september18. september18. september18. september Medlemstur/høsttur.
Påmelding til Olav Svandal på Flotmyr.
Telefon: 92077332 eller 45601573.
Påmeldingsfrist 14. september.

15. oktober15. oktober15. oktober15. oktober15. oktober Medlemsmøte på sørsida av fjorden.
Vi kommer tilbake med mer info. i neste
nummer av Rutebussen.
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Redaktør
Øyvind T. Gilja

E-post
rutebussen@lyse.net

________________________
Styret i RHF avd.

Rogaland:
Leder
Olav Svandal
Mobil : 456 01 573

Kasserer
John Helge Svandal
Mobil : 456 01 220

Sekretær
Audun Rosland
Mobil : 934 53 317

Styremedlem
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090

Styremedlem
Olav Lande
Mobil : 486 05 025

Varamedlem
Odd Terje Gundersen
Mobil : 404 97 571

Kontortid Biblioteket
på Flotmyr:
Tirsdager kl. 10-15.
Olav Svandal
Gudvin Dueland

Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes

   Nr.29   2011. 10 årgang                mars

   Bankgiro:
3206 05 08185

Nye medlemmer siden sist:

2980 Sverre J. Hjelmervik 5532 Haugesund
2981 Bjørn Kristian Sunde 5534 Haugesund
2982 Reidar Håvås 5574 Skjold
2997 Sigmund Skei 4263 Avaldsnes
2998 Ingjerd Marie Hamre 4308 Sandnes
3012 Knut Inge Knutsen 5532 Haugesund
3013 Rolf Egil Dahl 4033 Stavanger
3023 Henning Karlsen 4029 Stavanger

 
 

Godt nytt år medlemmer.
        Vi har nå bestemt at Rutebussen ikke lenger
skal utgis som et historisk blad med innhold av bilder,
historier og lignende. Dette gjøres på grunn av at
interessen for å bidra med stoff til bladet er dårlig.
Rutebussen vil bli utgitt men da som et rent infobrev.
Rutebussen Infobrev er det nye navnet og vil kun
inneholde ren informasjon fra styret i Rhf avd.
Rogaland.
Nå er det ikke lenge til våren kommer, kjøretøyene
som har stått tørt og godt i vinter fortjener nå en tur
ut. Vi håper at mange av våre medlemmer vil være
med Høle og Forsand på tur til Landsmøte i Drammen
i juni.
Ta kontakt med leder om dere vil være med.

Øyvind
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ÅRSMØTE 2011

Alle medlemmer i RHF avd.
Rogaland inviteres til årsmøte:

Sted:  Flotmyr i Haugesund

Tid:  26. mars kl. 12:00
Buss avgang fra Byterminalen kl. 09:45

Dagsorden:

Eventuelle saker til årsmøtet må leveres innen 12. mars
 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.


