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Terminliste 2012

Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES

 

09.-12. august09.-12. august09.-12. august09.-12. august09.-12. august Fjordsteam 2012

16.-19. august16.-19. august16.-19. august16.-19. august16.-19. august Havnedagene i Haugesund

04.-09. september04.-09. september04.-09. september04.-09. september04.-09. september Kulturminnedagene

13.-14. oktober13.-14. oktober13.-14. oktober13.-14. oktober13.-14. oktober Hobby og modellmesse på Voll

             Husk Somagarasjen kl. 17.30-21.00 hver torsdag.

 Nå kan du få RUTEBUSSEN INFOBREV på e-post.
        Hvis du ønsker det, send meg en e-post til

                oyvindtg@yahoo.no
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Redaktør
Øyvind T. Gilja

________________________
Styret i RHF avd.

Rogaland:
Leder
Odd Terje Gundersen
Mobil: 404 97 571
otgunders@online.no

Kasserer
Øyvind T. Gilja
Mobil: 928 00 182

Sekretær
Audun Rosland
Mobil: 934 53 317

Styremedlem
Olav Svandal
Mobil: 456 01 573

Styremedlem
Olav Lande
Mobil: 486 05 025

Varamedlem
Anne Marie Topnes
Mobil: 915 62 905

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

Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes

   Bankgiro:
3206 05 08185

 NYTT FRA STYRET

Sommeren nærmer seg og det er tid for et nytt
nummer av “Rutebussen”, vårt lokale kontaktorgan.
Mye har skjedd siden forrige utgivelse og du kan lese
om det meste her i bladet.

Styret har hatt to møter i perioden, ett i Hølebussen på
vei til årsmøtet i Hauge og ett på Røros i en pause på
landsmøtet.
Av saker kan jeg nevne:
Et av de siste originale rutebilanlegg i Rogaland,
Tanangergarasjen fra 1949, står i fare for å bli revet.
Sola kommune har regulert området til
høyhusbebyggelse på tvers av folkeopinionen i
Tananger.  For RHF er det viktig at bygget bevares
som en representant for norsk samferdelshistorie,
derfor er både lokalforeningen og hovedstyret i RHF,
ved leder, engasjert i et forsøk på å hindre riving. Målet
vårt er at bygningen bevares til forskjellige
kulturformål, men aller helst skulle vi jo sett at det ville
blitt en plass for vår virksomhet.

Årsmøtet vårt i Hauge i Dalane ble avviklet 24. mars i
bussrelaterte omgivelser på rutebilstasjonen.
Det vårlige været med sol og 20 varmegrader satt en
ekstra spiss på dagen og turen fra Stavanger, som
gikk med vår egen L-25627. Etter årsmøtet fikk
medlemmene studere prosjektet som gjengen i
Sokndal er i god gang med.  Målet er, som  de fleste
vel etter hvert har fått med seg, å få “Snabben” ferdig
til jubileet til bilrutene i Sokndal i 2017. Referatet fra
selve årsmøtet finner dere lenger inne i bladet.

Vi hadde ikke før gledet oss over å ha kommet
skikkelig i gang med arbeidet på L-22001, så blir vi
oppsagt fra Borealgarasjen i Hauge. Det er nå et
eiendomselskap innenfor Borealkonsernet som har
overtatt bygget, og de vil ha oss ut innen sommeren.
Vi har imidlertid fått forståelse for at vi nødvendigvis
må ha hjul, ratt  og bremser for å kunne flytte bussen.

En tredje Volvo småbuss, lik L-22001 og Sørbøruta,
har dukket opp på Mosterøy.  Den ble bygget hos
Axelsen samtidig med de to andre, og den gikk i rute
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på Mosterøy på 60- og 70-tallet. Eieren vil nå kvitte seg med bussen. Den er oppgitt til
å være i god stand etter bruk som campingbuss. Styret har besluttet å overta Volvoen
for bevaring . Planen er å parkere den på Tittelsnes til høsten.

I nordfylket håper vi at kjøringen for “Destinasjon Haugalandet” skal innbringe oss vel
behøvde midler.
Til Dodgen har vi klart å skaffe en brukt motor som er større, mer lik originalmotoren.
Vi håper bussen kommer i drift denne kjøresesongen. Til turistkjøringen vil også
L-9500, vår trofaste Nedstrandsruta, bli benyttet. Den har fått installert radio med
høyttaleranlegg til denne kjøringen. Senere er det bestemt at flere av setene, som er
ødelagt av sol og tidens tann, skal rehabiliteres. Et økonomisk løft, siden dette ikke er
noe vi kan gjøre selv.
På Soma erfarer vi stadig at restaurering er et møysommelig - og ofte pinlig
nøyaktighetsarbeid, som tar fryktelig lang tid. Nå har vi noen torsdager konsentrert
oss om å sette i stand inngangsdøren til Chevroleten uten å forandre på dørens
fasong. Nytt treverk skal tilpasses og felles inn. Det er ikke enkelt!  Samtidig blir det
arbeidet på taket på bussen hvor det forberedes avsluttende sveising på  den
gjenværende delen av ståltaket. Det er nemlig besluttet å legge falsede
aluminiumsplater i midtfeltet på taket, så mesteparten av de tidligere lagde
stålplatene er nå demontert.
Det er foresten ikke bare restaureringsarbeider som foregår på Soma. L-25627
trenger for eksempel smøring og bremsejustering etter den krevende turen til
veteranbusstreffet på Røros. Turen kan du for øvrig lese om annet sted i bladet.

Det er kjekt når medlemmer sender inn saker og forslag til styret. Medlem nr. 3013
foreslo til styremøtet den 24. mars at RHF-kolleger med egen (veteran)buss, kan få
leie plass i Somagarasjen for vedlikehold av bussen sin. Dette er styret helt enig i, og
slik ordning har vi i prinsippet både på Soma og på Tittelsnes fra før. I praksis er
imidlertid garasjene opptatt størstedelen av tiden, dels av medlemmer som betaler
for å stå der, dels av RHFs egne restaureringsobjekter. Så plass er det vi har minst av,
men det går jo an å spør…

Så vil jeg til slutt ønske alle RHFere, både aktive og de som støtter oss ved sitt
medlemskap, en RIKTIG GOD SOMMER! Og ikke glem “Fjordsteam” festivalen i
Stavanger og havnedagene i Haugesund i august! Her blir det både veterane
dampskip, skøyter, vikingskip og aktiviter på land. Ja, til og med en og annen
veteranbuss kan dukke opp. En flott avslutmning på sommerferien for oss
nostalgikere!

Odd Terje
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Minneord

Andreas Auestad
døde den 8. juli. Han ble 81 år sist april.
Andreas var en sjelden sprek og ungdommelig eldre.
Han sto på og jobbet, både hjemme med restaurering av
militære kjøretøyer for Krigsmuseet, for oss i RHF på Soma,
og han stilte hver eneste søndag på Bilmuseet på Bråstein.
Andre kunne bevilge seg fravær nå og da, Andreas møtte
alltid opp.
I Somagarasjen, og tidligere i Hønsahuset på Ganddal,
 fungerte han som nevenyttig arbeidskar likeså vel som en
kunnskapsrik fagmann på restaurering av kjøretøy. Sin siste
dugnadskveld på Soma hadde han bare to uker før han ble
lagt inn på sykehuset.
Andreas ble ikke medlem i RHF før på sin 80-årsdag, men få
mangeårige medlemmer har vel lagt ned tilsvarende innsats
for veteranbussene våre som han.
Vi som fikk kjenne ham har mistet et forbilde og en god
arbeidskamerat. Han vil bli husket!

For RHF-Rogaland
Odd Terje Gundersen
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Årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland på Boreal garasjen i Sokndal;
Møte blei halde 24. mars 2012 og tok til kl 13.30

15 medlemmer møtte og  3 andre samt 1 ektefelle var nye medlemmer /interesserte.

Sak 1) Opning: Odd Terje ønsket velkomen til årsmøte, og opna med å sei at det er
fyrste gangen RHF avholder møte i sørfylket. Grunnen er at foreningen vil gi
anerkjennelse til arbeidet med å restaurera L-22001. Gjengen i Borealgarasjen
oppfyller med det ein av RHF‘s viktigste mål; å ta vare på rutebilhistorien vår. RHF
skal støtta arbeide så langt det er mulig, sa han.

Sak 2) val av ordstyrar og referent:
Odd Terje Gundersen blei valt til ordstyrar og Audun Rosland blei valt til å referera
årsmøtet.
Til å skriva under møteprotokollen; Erik Tjøstheim og Helge Hågensen.

Sak 3) Godkjenning av innkalling:
Årsmøtet godkjente innkallinga som blei sendt ut med Rutebussen nr. 31.

Sak 4) årsmelding for 2011:
Kopi av årsmeldinga blei delt ut på årsmøtet.  Sekretæren gjekk gjennom årsmeldinga.
Olav Svandal supplerte meldinga om bysightseeing. Og samarbeide med
reiselivsnæringa i Haugesundsområdet.
Vedtak; årsmeldinga for 2011 blei så godkjent.

Sak 5) Rekneskap og status:
Rekneskapsoversyn med noter og status for balanse blei delt ut. Øyvind T. Gilja gjekk
gjennom rekneskapen med noter som var oppsett punktvis. Spørsmål blei kommentert
og svara på samtidig med at rekneskapen blei presentert. Utlegg til å restaurera Volvo
Snabben i Sokndal er løyvt frå avsette midlar; kr. 3000.- frå Connex. Ein del midlar er
sett på driftskonto til vedtatte oppgåver t. eks. leige og strøm for garasjen på Soma.
Vedtak; den reviderte rekneskapen blei samrøystes godkjend.

Sak 6) Innkomne saker;
Eit spørsmål fra Rolf Dahl som blei behandla på siste styremøte blir referert, da
svaret har interesse for mange medlemmer. Saka gjelder ønske om plass i
Somagarasjen for reparasjon og vedlikehold av medlemmers private bussar. Dette har
det i prinsippet aldri vært noe i veien for, men plassmangel gjør det vanskelig å få til.
Det kan imidlertid være ledig plass i korte perioder i sommerhalvåret. Dette kan
medlemmer få opplyst ved hendvendelse til leder/ nestleder. For langtidsleie av
garasjeplass er det venteliste for Somagarajen.
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Sak 7) Val:
Leiar i valnemda, Svein Emil Stueland styrte ordet for valet;  To av styremedlemmene
var på val:  Leiar for 1 år og sekretær.
Odd Terje Gundersen, attvalt til leiar, Audun Rosland attvalt for åra 2012-2014.

Styret til RHF- Rogaland ser da slik ut:

Leiar: Odd Terje Gundersen, valt 2012-2014
Styremedlem/nestleiar-
Kontakt i Nordfylke: Olav Svandal valt 2011-2013
Kasserar: Øyvind T. Gilja valt 2011-2013
Styremedlem: Olav Lande valt 2011-2013
Varamedlem: Anne Marie Topnes valt 2011-2013
Sekretær: Audun Rosland valt 2012-2014
Revisor: Egil Ødegård attval (1 år)

Ny valkomite: Svein Stueland, Gudvin Dueland og Rune Hauge.

Møte var slutt kl. 14.30
(plass for underskrifter frå Helge Hågensen og Erik Tjøstheim)

Etter årsmøte orienterte Svein E. Stueland om arbeidet i Norsk Rutebilhistorisk
forening og om planane for rutebilhistorisk treff og landsmøtet på Røros.

Øyvind T. Gilja orienterte om nye nett sider; www.rhf-rogaland.no er internettsida for
Rutebilhistorisk forening i Rogaland.

Liv Mari Kjerstad overrakte ei gåve til Svein Emil Stueland for hans utrettelige arbeid
for Rutebilhistorisk forening. Særlig ga hun honnør for jobben og ansvaret med å
restaurera og ta seg av L-25627, Hølebussen vår.

Styre vil takke medlemmene i Sokndal for god mat og et hyggelig samvær. Tiden gikk
alfor fort! Også en takk til Boreal for lån av lokale til årsmøte.

Audun Rosland Sekretær/ referent.

Referat frå Røros turen legges ut på
 www.rhf-rogaland.no


