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B-Post 

 
Leie av White Super Power 1948  veteranbuss med sjåfør? 

 
   Ta kontakt med Ernst Arve Stangeland på telefon 975 62 666 el. 
   privat 51 67 38 37. 

Returadresse: 
Rutebilhistorisk Forening 
Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 
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Nr. 1 - 2003 Februar  2. årgang / 4. utgivelse 

����� 

Medlemsblad for Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland 

ÅRSMØTEINNKALLING  

Fra julemøtet på Hønehuset 2002. 
Her hadde vi kaffe, kaker, 

og selvfølgelig; Julegløgg.. 
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Telefon      
51 53 80 83 
 
Direkte 
982 95 666 

Transporten 
Stavanger, Forus 
 
Direkte telefon 
51 51 13 73 

Lyst å annonsere?     
 
 
Ta kontakt med red. (se side 3) 

AVGANG HVER 
 

2. TIME 
TIL 

HAUGESUND 
BERGEN 

 

 

Alf Jan Sjursen 
Tankbiltransport 

 
Mobil: 950 36 922 51 81 16 50 

Assistance: 22 32 17 00 
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TERMINLISTE FOR VÅREN 2002 

Husk Hønsehuset på torsdags -kveldene !! 

 

Fredag 21. Mars 
Årsmøte for RHF Rogaland på Mortavika Fergeterminal. Se omta-
len om dette side 5 og 7. 
 
Landsmøte 2003 29.—31. Mai 2003, Førde 
Se omtalen av Landsmøtet i Rutebil nr. 73. Påmeldingsskjema ble 
sendt ut med Rutebil nr. 72. For de som har internett, sjekk også 
www.rhf.no 
 
Vi regner med å stille også i år med Nedstrandsruta. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon i neste Rutebussen, som kommer ut 
Mars/April. 
 
Husk påmeldingsfristen: 12. April 2003 

Det blir jevnlig snakket om økonomien til foreningen, der bl.a. Rutebus-
sen blir nevnt. Skal vi fortsette å utgi Rutebussen? Tanken var å dekke 
utgiftene til bladet ved annonser, men det har vært dårlig respons fra 
medlemmene og forsøke å hjelpe oss med salg av annonser. Klarer vi å 
dekke side 2, 23 og 24, vil vi få dekket inn utgiftene til bladet, i tillegg vil 
det være igjen litt penger som går til foreningen lokalt. Vi ber derfor 
igjen; Vær så snill å hjelp oss med salg av annonser. Det er ingen av-
skrekkende pris, så det skulle være enkelt å selge noen. Ta kontakt med 
redaktøren for priser!!!       Red. 
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Sigve er en av de faste 
ildsjelene på Hønsehu-
set. Han har sitt dagli-
ge virke som truck-
sjåfør, men er en glim-
rende mekaniker. Han 
er den som har ansva-
ret for det mekaniske 
arbeidet, her er han i 
full sving under Chev-
roleten.  

Arbeidet med Chevroleten pågår for fullt. Nå er det stålplatene som be-
gynner å komme på plass, så det begynner på alvor og likne på en buss. 
Slik det ser ut nå, vil bussen være på plass på Landsmøtet i Haugesund i 
2004. Fantastisk!! 
 
Fortsatt er det en del arbeid som gjenstår. Skulle noen av leserne ha tid til 
å komme innom, er vi glade for besøk. Ja, noen av dere har allerede vært 
innom, og det setter vi stor pris på!! Det er plass til flere… Vi pleier å ha 
kaffekos rundt kl. 18:45 og 19:15. 
 
Det arbeides så smått med Høle og Forsand-bussen også. Denne er det 
Svein som har gjort mesteparten av arbeidet på. Skulle du ha lyst og være 
med her, er det bare å komme innom. Da blir han Svein glad da… 
 
Gjengen fra Hønsehuset 
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RUTEBUSSEN 
Redaktør 

Tore Jan Ø. Hanssen 
Telefon: 51 97 87 63 

E-post: torejanh@online.no 
———————————- 

Styret i RHF avd. Rogaland 
 

Leder 
Svein Emil Stueland 
Tlf. privat: 51 56 70 32 
Mobil:        924 12 966 
 
Kasserer 
Petter Eiane 
Tlf. privat: 51 52 98 47 
Mobil:       907 77 436 
 
Sekretær 
Liv Mari Kjerstad Hanssen 
Tlf. privat: 51 97 87 63  
Mobil:       481 40 090 
E-post: lmkj@online.no 
 
Styremedlem 
Olav Svandal 
Tlf. privat: 52 72 87 45 
Mobil:       456 01 573 
 
Styremedlem 
Johnny Bergly 
Tlf. privat: 51 72 31 88 
Mobil:        905 83 160 
 
Varamedlem 
Sigmund Sande 
Tlf. privat: 51 41 91 19 
———————————–- 
Postadresse: 
RHF Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 
—————————————- 
Bankgiro: 3206 05 08185 

 

Nr. 1 –2003                Februar                 2. Årgang 
 
 
Endelig en ny utgivelse av Rutebussen. Vi ble dess-
verre nødt til å utsette den planlagte utgaven før jul, 
men håper til gjengjeld dere for stor glede av denne 
utgaven. Ellers har vi gått ned med sidetallet fra 28 til 
24. Det har vært lite tilgang på artikler vi kan bruke i 
bladet, men kanskje dere kan hjelpe oss med dette? 
 
Ellers står årsmøtet for tur. Innkallingen finner du på 
side 5 i bladet. 
 
 
Ellers fikk jeg mange henvendelser etter siste utgave 
av Rutebussen, både ros og kommentarer til artikler 
jeg hadde med. Det er slik som varmer, og ikke minst 
oppmuntrer meg til å fortsette arbeidet med Rutebus-
sen. En stor takk til dere alle!! 
 
Ellers håper jeg at det er noe for enhver smak også i 
denne utgaven av Rutebussen. 
 
God fornøyelse!! 
 
Tore Jan 

Nye medlemmer siden sist: 
2041 Arnolf Gyland, Tonstad 
2043 Erik Vistvik, Randaberg 
2045 Torbjørn Ask, Stavanger 
2046 Sigmund Gjerde, Aksdal 
2050 Tore Bjørnestad Sand, Stavanger 
2054 Nino Simeoni, Haugesund 
2059 Gunnar M. Håland, Haugesund 
 
 
Vi ønsker alle nye medlemmer velkom-
men til RHF avd. Rogaland!! 
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Nytt år og nye muligheter…….. 
 
Slik blir det alltid sagt når man går 
inn i et nytt år og bytter til en ny ka-
lender. 
Også vi i Rutebilhistorisk Forening 
kan se tilbake på et godt år i 2002. 
Restaureringen av St. Svithun bussen 
går sin gang, vi kan godt si det slik at 
det går på det jevne og det blir et 
flott kjøretøy og det er uten tvil dette 
som viser mest igjen i RHF Roga-
land om vi tenker innenfor forening-
en. Stor honnør skal man også gi til 
Haugaland Buss og de som driver 
frem restaureringen av Dodgen. 
Medlemsantallet vokser, det er flott å 
se at flere ser nytten av å gi oss vår 
støtte og alle er hjertelig velkommen 
enten det er som passiv medlem eller 
som aktiv og deltagelse i vårt arbeid 
som foregår på flere fronter. Er du et 
nytt medlem som holder denne 
"blekka " for første gang og er nyfi-
ken med tiltakslyst, -ta kontakt for vi 
har det gøy med det vi driver på med. 
Og nok en gang det er en hobby som 
vil gi deg mye tilbake. 
Med den siste tilveksten, er vi ved 
årets slutt den største RHFavde-
lingen. 

Neste år, altså i 2004 er det vi i Ro-
galand som tar hånd om Landsmøte -
og veteranbussutstillingen. Det skjer 
i Haugesund, byen feirer sine 150 år 
med et jubileum gjennom dette året 
og vi -RHF skal sette farge på byen 

med vårt opplegg slik vi gjorde det i 
Sandnes i 1999. Styret er i gang med 
de grove linjene og etter hvert nå ut-
over våren vil vi så gjerne ha med 
flere personer i de forskjellige komi-
teene. 
Planene for en stor ny jernbane/
godsterminal på Ganddal går sin 
gang og vi kan nok begynne å se 
oss om etter andre steder å drive 
vår virksomhet om planen gjen-
nomføres etter tegningen, -for da 
vil halve "Hønsehuset" forsvinne. 

Ideen om en Kjøretøyhistorisk 
samling, -eller et opplegg med 
rutebiler, gods/lastebiler og andre 
nyttekjøretøy, ligger latent. Et 
sted hvor vi fortsatt kan drive vår 
hobby med restaurering, ha gode 
møtelokaler og arkiv og på sam-
me sted også ha en utstilling 
hvor kjøretøyene finnes og vises i 
en såkalt "Miljøutstilling" -et slikt 
opplegg er omfattende og krever 
mer enn det vi i RHF kan klare og 
da må vi inn på et samarbeid 
med andre innen kjøreføyhistorie 
eller også annen tilknytning sam-
ferdselshistorie. Mulighetene fin-
nes, vi må bare ikke være be-
skjedne og så må vi melde oss 
på det noe skjer. 
 
Alt er et steg for steg, -skritt for 
skritt -og ideer, -det tar vi i mot. 

 
Svein Stueland 

Lederen 
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ØKONOMI 
Klubbkassa er fortiden så godt som tom. Vi har sikret leieutgiftene for Hønsehuset ut 
året, og Chevroleten, har vi takket være støtte fra familien Berthelsen, støtte til å fullfø-
re. 
Men hvordan skal vi få inn mer penger til kassa?? Er det noen som har forslag? Ellers 
har et vært liten aktiviteter ellers den siste tiden. Er det noe fellesarrangement vi kan 
prøve å få til?? Kom med forslag!!! 
 
Det har vært en dugnadsgjeng i sving med å henge opp nye skilt i busslommene for Ko-
lumbus. Dette har vi ikke fått betalt for enda, men det vil uansett være kjært tilkomne 
midler til foreningen. Ellers arbeides det nå med å få till en mer permanent avtale med 
Kolumbus/Connex for vedlikehold av dette. Det koster noen få timer en ettermiddag/
kveld, ev. helg. Er det noen som vil melde seg på til denne dugnadsgjengen? 
 
Etter at bussene har fått installert videoovervåking av bussene, har problemet med tag-
ging så godt som forsvunnet, så her har vi ikke lenger noe særlig inntektsmuligheter. 
 
 
OPPRYDDING PÅ ØSNEVAD 
Vi har en god del med bussdeler/rekvisita lagret på Øksnevad hos Stangeland. Arbeidet 
med å rydde opp her, samt å systemere hva som er her, er kommet godt i gang. Det er 
stort sett den faste gjengen som har deltatt her, så vi håper det er flere som kan avse litt 
tid en ettermiddag/kveld. Ta kontakt med Ernst Arve på telefon 975 72 666 og avtal tid. 
Husk at vi betaler ingen ting for å disponere plassen her, så vi bør få gjort noe her. El-
lers en stor takk til dere som ellers har stilt opp!!! 
 
MEDLEMSMØTE 10. OKTOBER 2002 
Det var utlyst medlemsmøte denne dagen. Uten de faste medlemmene på Hønsehuset, 
var det faktisk ingen som møtte…?!?…  I Haugesund har vi noe oppslutning på slike 
møter, og vi håper denne kan bli bedre, men hva med oss her i sør? Er innholdet på slike 
møter av ingen interesser, eller er det andre ting som gjør at det er slik?? Kom med til-
bakemeldinger om hva vi kan gjøre for å bedre dette, og gjerne med ønske om temaer vi 
kan ta opp på slike møter for å øke interessen. I Haugesund blir det holdt foredrag om 
gamle buss-selskaper, med visning av bilder fra denne tiden. Klarer vi å få til noe slik i 
sør også? Ellers er dette også en fin sammenheng for å komme med forslag/innspill om 
vårt daglige virke i foreningen. Kom med tilbakemeldinger!!! 
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ÅRSMØTE 2003 
 
Alle medlemmer i RHF avd. Rogaland inviteres til års-
møte Fredag 21. Mars. 
 
Sted: Mortavika fergeterminal 
Tid : Kl. 19.00 
 
Dagsorden: 
 
1. Åpning 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskri-

ving av møtebok 
3. Godkjenning av innkallingen 
4. Årsmelding 
5. Godkjenning av revidert regnskap 
6. Innkomne saker 
7. Valg 
 
 
Eventuelle saker til årsmøtet må være styret v/formann i hende 
innen 
 
 
 
                                                  Enkel servering ! 
           
Vel møtt !                      Se side 7 for transport 
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Medlemmer 
Ved årsskiftet var vi den 
største avdelingen innen 
foreningen på landsbasis. 
Antallet medlemmer var  
150 ved årsskiftet. 
 
 
Møter og aktiviteter 
Vi har i 2002 avholdt 4 
styremøter og arrangert 3 
medlemsmøter. På med-
lemsmøtene har det vært 
veldig varierende oppmø-
te. Noen ganger kom ingen 
andre enn de som arranger-
te det. Det finnes heldigvis 
noen hederlige unntak, og 
det er de som bor på Hau-
galandet. Det har vært vel-
dig flinke til å møte opp på 
møtene. Klarer vi å gjøre 
noe med dette her i sør-
fylket også? 
Vi har vært med på diverse 
arrangementer rundt om i 

distriktet vårt i året som 
gikk. Det første vi tok ut 
på var en familietur til 
Tysvær. Denne turen var 
veldig lærerik for alle 
bussinteresserte, det var 
også laget til slik at ikke 
bussinteresserte kunne få 
være med. Jærdagene er et 
fast arrangement som vi 
prøver å få med oss hvert 
år , slik også i år. Selvsagt 
ble det et nydelig vær på 
den dagen slik at en masse 
folk kom og så på bussene 
som vi hadde med Prikke-
dagen i Haugesund er et 
annet fast arrangement. 
Dette er det våre dyktige 
venner i Haugesund som 
stiller opp på.  
Utenom disse store arrang-
ementene har vi vært med 
alle sammen og profilert 
foreningen vår utad alle på 
vår måte. Det har i hele år 

vært full aktivitet på Høn-
sehuset med restaureringen 
av Chevroleten. De hadde 
nesten ikke tid til å ta som-
merferie en gang de som 
var ivrigst. Det som gleder 
mest der er at det faktisk 
har vært noen innom av og 
til for å se hvor langt de er 
kommet med arbeidet. 
Slikt er en stor oppmunt-
ring for oss som holder på. 
 
På Hønsehuset arbeides 
det også med en buss tilhø-
rende Høle Forsand. 

 
 
LANDSMØTET  
Landsmøtet var i år på 
Orkanger 9.-12.-mai. Fra 
Rogaland var vi 7 medlem-
mer som deltok. 4 med-
lemmer kjørte Nedstrands-

(Fortsetter på side 7) 

Årsmelding 2002 
 
Styret har bestått av:             
 
                       Leder             Svein Emil Stueland                        Valgt for 2 år 
                       Nestleder       Olav Svandal                                   Ikke på valg 
                       Kasserer        Petter Eiane                                     Valgt for 2 år 
                       Sekretær        Liv Mari Kjerstad Hanssen              Ikke på valg 
                       Styremedlem Johnny Bergly                                 Valgt for 2 år 
                       Varamedlem  Sigmund Sande                                Ikke på valg 
                        
                       Revisor          Ove H. Espenæs                              Gjenvalgt 
                        
                       Valgkomité   Tor Pedersen                                    Ikke på valg 
                                             Jørn Malde                                       Valgt for 2 år 
                                             Gøran Christiansen                          Valgt for 2 år  
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kan avsløres. Redaksjonen 
som sikkert sitter med et 
bedre originalbilde, burde 
kanskje hjulpet oss lesere 
litt mer på vei med sine 
egne avsløringer fra bil-
det? 
 
 
Jørn Malde 
Faktaseksjonen – RHF 
Avd. Rogaland 
 
 

Vi fikk mange henvendel-
ser ang. bildet fra ”bussen 
i husveggen”. Det er rik-
tignok en buss fra Stavang-
er Buss-selskap, ikke Mad-
la Bilselskap som det stod i 
Rutebussen nr. 3-2002. 
Det er kjekt at så mange av 
leserne oppdaget dette… 
Bildet er kopiert av et 
gammelt tidsskrift, sann-
synligvis NRF-tidene. Vi 
klarer ikke å tyde noe på 
bildet som kan gi oss en 

klar pekepinn om identifi-
kasjon av bussen, men 
noen av leserne mener å 
huske at det dreier seg om 
en hendelse fra Hillevåg-
området. Tyder vi numme-
ret over skiltkassen, klarer 
vi kanskje å få dette til å 
bli et 9, eller 3-tall. Kan-
skje dette kan være til 
hjelp for en oppklaring av 
dette?? Red. 

L-15680, Scania Vabis 1954 mod. Turvogn er her avbildet ute på Sola Flyplass. Det 
spesielle med bussen er at den kun har inn- og utgang for passasjerer bak. Sjåføren 
hadde egen liten halvdør på venstre side rett over framhjulet. Seterekkene bakover i 
bussen er bygget i et amfieform. Godt polstrede stoler trukket i velour og skai, sammen 
med hele rygger m/nakkehvilere og regulering gir deg en optimal reise. GOD TUR! 
 
Jørn Malde 
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F or oss rutebildetekti-
ver og andre nostal-
gikere er gamle ar-

tikler eller annonser i dags-
pressen av stor interesse,  
og en viktig kilde for bi-
drag til dokumentasjon av 
rutebilhistorien. Fra rutebi-
lens barndom og like fram 
til 80-årene, var pressen 
både ”flink” og villig til å 
åpne sine spalteplasser for 
spesielle nyervervelser på 
bussfronten. Det var 
mange ganger ikke rare 
”verdensnyheten ” som 
skulle til for å få en verdig 
og rettmessig kjekk omta-
le. Derfor er det ekstra 
hyggelig når disse gamle 
klippene dukker opp og 
minner oss bussen`s betyd-
ning i vår kommunika-
sjonsverden. 
 
Etter å ha lest artikkelen 
og studert tilhørende bil-
der, finner jeg ting som 
ikke stemmer overens.  Et 
av bildene viser en buss 
som riktig nok er avbildet 
utenfor hovedinngangen til 
Atlantic Hotel i Stavanger. 
I slutten av mai 1954 fikk 
Brødrene Berthelsen over-
levert en ny Scania Vabis 
fra O.C.Axelsen Karosseri-
fabrikk i Flekkefjord. Tur-
bussen ble 2.juni samme år  
registrert som L-15680. 
Det er denne buss som er 

avbildet her i 1954. Den 
våkne leser finner for øvrig 
ut at dette registrerings-
nummeret tidligere tilhørte 
lokalavdeling Rogaland 
sin –47 mod. Chevrolet 
buss som er under restau-
rering ute på Ganddal. 
Chevrolet`en ble solgt fra 
Berthelsen i 1953, mens 
registrer ingsnummeret 
fulgte over på denne nye 
buss. Bussen som for øvrig 
var blålakkert og som gikk 
i trafikk under Turopera-
tørselskapet ”OverLand”, 
fikk eventyrnavnet ”Per 
Gynt”. 
 
Interiørbildet som hører til 
samme artikkel stammer 
ikke fra samme buss. Inte-
riøret her er av noe nyere 
dato, bl.a. hattehyller i 
galv. stålrør, samtidig som 
karosseriet stammer fra en 
annen fabrikant, mest 
sannsynlig Repstad fra 
slutten av 50-tallet. P.g.a 
trykkvaliteten er det vans-
kelig å spesifisere nærme-
re. 
 
 
 
Til slutt refererer teksten 
til en avisomtale om nevn-
te buss fra Stavanger Af-
tenblad den 6.april 1952. 
Denne kan meget godt pas-
se til en Volvo turbuss som 

ble registrert på Br. Ber-
thelsen 29.mars samme år. 
Denne fikk reg.nr. 
L-15682 som også er et 
registreringsnummer etter 
en –47 Chevrolet turbuss; 
bror til L-15680. Da Af-
tenblad artikkelen mest 
sannsynlig refererer til net-
topp denne Volvo buss, 
ville det vært artig å fått 
presentert et bilde av den-
ne. Oppfordrer derfor lese-
re til bilde, eller nærmere 
oppklaring i bladet her. 
 
 
 
 
 
En siste liten merknad som 
ikke kan gå upåaktet hen.  
Bildet av bussen på side 17 
er IKKE en buss fra Madla 
Bilselskap. En elementær 
barndomslære for alle som 
er født og oppvokst i Sta-
vanger for minst en gene-
rasjon siden, avslører og 
forteller tydelig, jeg gjen-
tar tydelig at det dreier seg 
om en av Stavanger Buss-
selskap A/S sine Scania 
Vabis buss som er bygget 
på eget verksted på Kal-
hammeren ! Situasjonsbil-
det fra ulykken kjenner jeg 
ikke til, og igjen er trykk-
kvaliteten såpass at verken 
reg nr., rutenummer eller 
ruteområde i stedsanviser 

Vedr. artikkel ”Ny buss i fjerntrafikken” i Rutebussen nr. 3/2002. 
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(Fortsatt fra side 6) 
ruta nordover mens de 3 
andre delvis tok fly og del-
vis reiste med gammel 
buss. 

 
SLUTTBEMERK-
NING  
Dere har sikkert oppdaget 
at aktiviteten på Hønsehu-
set er jevn og stabil, dette 
gjelder i særlig grad Chev-

roleten. Men vi trenger 
ennå noen hjelpende hen-
der der, det gjelder spesielt 
til Høle Forsand bussen. 
Den bussen er det litt å 
gjøre på utsiden av. Svein 
er primus motor på denne.   
En annen ting som vi øns-
ker oss er bedre oppmøte 
på medlemsmøtene. Det 
kan av og til se ut som om 
vi er den minste avd. i 
RHF og ikke den største. 

Vi har også i dette året for-
søkt oss med et medlems-
blad , dette vet jeg at 
mange har satt pris på. Vi 
får se om dette bladet 
fremdeles vil komme ut, 
dette fordi vi som skriver 
det ikke har så god kjenn-
skap til lokalhistorien som 
mange av våre medlem-
mer. 
 
Liv Mari Kjerstad Hanssen 

Vi har i år fått disponere lokaler på 
Mortavika fergeterminal. På denne 
måten treffes vi halvveis, både for 
oss fra Sørfylket, og de fra Nord-
fylket. For å gjøre reisen rimeligst 
mulig, prøver vi med fellestrans-
port. Vi ber derfor de fra nordsiden 
av fjorden om å ta kontakt med 
Olav Svandal. Her planlagger vi 
avreise fra Flotmyr rundt kl. 1745. 
Dere fra sørsiden av fjorden bes ta 
kontakt med Svein Stueland eller 
Liv Mari. Telefonnummer finner 
dere på side 3 i dette bladet. 
Vi har mye spennende på program-
met i år, både med valg, og ikke 
minst planleggingen av Landsmø-

tet som avholdes i Haugesund i 
2004. Litt tidlig å nevne dette vil 
noen kanskje si, men vi må lage en 
presentasjonstavle av Haugesund 
som vi skal ha med til Førde. Kan-
skje noen har forslag til bilder/
motiver som vi skal ta med??? 
Det blir også enkelt servering med 
lynutlodding. 
 
I fjor var det 23 medlemmer som 
møtte opp. Med en fin økning av 
medlemstallet i år er det kanskje 
enda flere som kommer??? 
 
VEL MØTT!!! 
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Østerhus Bilruter 
Kilde: Etter tillatelse fra Øster-
hus Bilruter, Bussen og Bygda av 
Jon Bergsåker, utgitt i 1983. 
 
Tilpasset Rutebussen: Tore Jan 
Ø. Hanssen 
 

D et er mye skrevet 
om Ola Østerhus. 
Her har jeg pluk-

k e t  u t  e n  l i t e n 
”presentasjon” av Ola 
Østerhus, og vil komme 
tilbake med mer stoff fra 
Strandalandet. Ellers For-
uten boken Bussen og 
Bygda, er Østerhus Bilru-
ter også omtalt i tidligere 
utgaver av Rutebil. I mid-
ten av 1990 ble bussdelen 
av Østerhus Bilruter solgt 
til Connex (S.O.T.), mens 
godsdelen fremdeles er 
heleid av Østerhus Bilru-
ter. 
 
Ryfylke kraftanlegg var i 
1916 de første som fikk 
benytte bil i Strand. Dette 
var i forbindelse med ut-
byggingen av Jørpelands-
dalen. Kraftanlegget fikk 

på visse vilkår benytte bil 
fra Jørpelandsbryggen og 
opp egen veg til Dalen. 
Ellers var det ikke tillatt å 
bruke bil på vegene i 
Strand. 
 
Etter en lov fra 1930, kun-
ne prest, lege og jordmor 
gis løyve til å bruke bil på 
veier som ellers ikke var 
åpnet for bilkjøring. Slik 
kom distriktslege Hage-
mann og sogneprest La-
land til å bli de første som 
lovlig kunne kjøre bil på 
veiene i Strand, foruten om 
det avgrenset løyvet som 
Ryfylke kraftanlegg i sin 
tid hadde hatt. 
 
Ola Østerhus hadde allere-
de i 1927 søkt om løyve til 
rutebilkjøring mellom 
Bjørheimsbygd og Tau. 
Ola var da 27 år gammel, 
og hadde vært til sjøs, og 
siden arbeidet ved sildolje-
fabrikk i Haugesund. Der 
hadde han gjort seg kjent 
med rutebilferdsel, og 
mente dette måtte ha noe 

for seg også i Strand, blant 
annet på den en mil lange 
strekningen mellom Bjør-
heimsbygd og Tau. Ola 
tenkte blant annet på mel-
ketransport. Bøndene i 
Bjørheimsbygd måtte dag-
lig kjøre melken sin med 
hest og kjerre til Tau-
rabryggja, for videre trans-
port med båt til Stavanger. 
Selv om de hadde ordnet 
seg med kjørelag, slik at 
hver enkelt melkeprodu-
sent ikke trengte å kjøre 
selv hver dag, så var det 
allikevel et heft og være 
bunden av denne transport-
måten. Med mulighet til å 
kunne la både folk og va-
rer fraktes med bil, ville en 
få lettere samband mellom 
båt og by, og ferdes lettere 
innen bygden. Tau hadde 
utviklet seg til et bygde-
senter. 
 
Men fortsatt hadde en vei-
er som var bygde for hest 
og kjerre. Det var ikke til-
latt å kjøre bil på veiene i 

(Fortsetter på side 9) 

Denne Dodgen er identisk med 
Ola Buss’ Republic som ble kjøpt i 
1933. Bussens eier, Rolf Sæbø, 
gjenskapte denne bussen ut fra et 
fotografi. Dette arbeidet tok 2 år, 
og ble utført hjemme på gården til 
Rolf. Bildet er fra Jærdagene –02. 
 
 
Foto: Tore Jan Ø. Hanssen 

17 

(Fortsatt fra side 16) 

Alle de tre bussene ble 
fylt med innbudte gjes-
ter og kjørte sørover 
øya, langs ruta stod be-
geistrede mennesker 
med flagg og hilste ruta 
velkommen. Alle ville 
se de nye bussene. I 
Skudenes ble det servert 
lunsj, og det ble holdt en 
rekke taler. I fire tida 
forlot følget Skudenes 
med kurs for Hauge-
sund, hvor det ble ser-
vert middag i Handels-

standsforeningen. 
Farten over Karmøy var 
fantastiske 30 km/t.  
 
NSBs bussrute over 
Karmøy var nå en reali-
tet, framtida skulle vise 
at den var kommet for å 
bli. 
I 78 år,  kvar einaste 
dag, i storm og stille, i 
krig og fred, vi frakta 
passasjerer over Karm-
øy. 
Rekord satte vi i januar 
2000, da vi frakta 

100.317 passasjerer på 
en måned. 
 
Ruta har måttet tilpasse 
seg skiftende tider og 
konjunkturer, i dag er vi 
en del av Nettbuss kon-
sernet, 
Og med vår siste 
nyannskaffelse, Scania 
Irizar, fem stjerners 
buss, med 420 HK, er de 
reisende kanskje like 
imponerte som de var 
for 78 år siden. 

Slik så det ut på rutebilstasjonen i Haugesund frem til 50-tallet. Fra venstre ser vi Karmøyrutens L-7140. 
Videre fra venstre i front; L-7770 og L-7466. 
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Den 18. november 1915 
arrangerte Haugesund 
Permanente Kommuni-
kasjonskomité et jernba-
nemøte i Handelsstands-
foreningen. Hensikten 
var å få i gang en jernba-
ne fra Haugesund, over 
Karmøy til Skudenes-
havn. 

 

D ette skulle bli 
opptakten til 
NSBs engasje-

ment på Karmøy. Den 
25. juli 1922 ble det 
nedsatt et lokalt utvalg 
som skulle klarlegge 
alle forhold omkring en 
Karmøy-bane. 
Alt talte for at en jernba-
ne mellom Haugesund 
og Skudenes ville Være 
god politikk. Det ville 
ikke by på særlig store 
vanskeligheter å anlegge 
en jernbane over Karm-
øy. De klimatiske for-
hold er gunstige, og det 
er praktisk talt snøbart 
hele året.  
 
Mens arbeidet for jern-
banen pågikk, fenget 
også tanken om en buss-
rute som en forløper for 
jernbanen. 
I en stortingsproposisjon 

het det at før en tok be-
slutning om å bygge lo-
kal jernbane, måtte en 
undersøke muligheten 
om automobilruter kun-
ne være en god løsning. 
I august 1922 kom veg-
direktøren til Karmøy på 
befaring, han mente at ei 
bussrute måtte egne seg 
utmerket. 
 
Dette førte til en heftig 
lokal debatt om en skul-
le velge buss eller jern-
bane. Avgjørelsen om å 
bygge jernbane lot vente 
på seg, mens Karmøy 
hadde verken råd eller 
tid til å vente. Hvis 
Karmøy  ikke straks 
kunne få en jernbane, 
måtte øya i hvert fall få 
en statsdrevet bussrute, 
drevet etter de samme 
prinsipper som jernba-
nen. 
 
Så, den 14. juni 1924 
vedtok Stortinget en-
stemmig å sette  i gang 
en bussrute mellom 
Haugesund og Skude-
neshavn. I november 
samme år var ruteplanen 
ferdig, det skulle være 
17 stoppesteder på 

strekningen. Det ble lagt 
opp til en morgen og en 
kveldsrute hver vei mel-
lom de to byene. 
Det var en del uenighet 
om valg av busstype, 
om en skulle kjøpe nytt 
eller brukt materiell, 
Men til slutt falt valget 
på 3 stk. nye Scania Va-
bis type 3752, Svenske 
Jernbanen hadde svært 
gode erfaringer med 
denne busstypen. Med 
50 HK motor, varmap-
parat, polstrede 24 sitte-
plasser var det nærmest 
utrolig for de reisende. 
 
Til stillingen som drifts-
bestyrer, med en gasje 
på kr 8000 i året, var det 
49 søkere, valget falt på 
ingeniør Carsten Søi-
land, og den 6. august 
1925 tiltrådte han stil-
lingen.  
 
Så, lørdag den 21 no-
vember 1925 opprant 
endelig dagen da Karm-
øy-ruta kunne ta sin 
første offisielle tur fra 
Haugesund til Skude-
neshavn. 
 

(Fortsetter på side 17) 

Fra Karmøy-bane til Nettbuss! 
Tekst: Rolf Fjell, Nettbuss Haugesund 
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(Fortsatt fra side 8) 
Strand. De som hadde det 
offentlige ansvaret for 
kjerreveiene, var lenge til-
bakeholdne med å gi løyve 
til bilkjøring uten  at veie-
ne hadde blitt forsterket til 
å tåle motorisert ferdsel. 
Slik var det også i 1927 da 
Ola sendte søknaden sin til 
herredstyret. Herredstyret 
fant det ”for tiden ikke å 
anbefale andragendet”. 
 
Selv om det ikke ble noe 
rutebilsamband mellom 
Bjørheimsbygd og Tau 
denne gang, så tenkte nok 
Ola Østerhus videre frem-
over, samtidig med at han 
tok seg annet arbeid i byg-
da, blant annet byggear-
beid av ymse slag. Han 
hadde mange interesser og 
stor tiltakslyst. 
 
I årene rundt 1930, da dist-
riktsleger, jordmor og sog-
neprest hadde fått løyve til 
å kjøre bil på kjerreveiene 
i Strand, var det også kom-
met i gang bilruter i nabo-
bygder, blant annet i Høle 
og i Riska. Dette var på 
veier som frem til da had-
de vært stengt for slik bil-
trafikk. Det måtte være 
mulighet for å få slik løyve 
i Strand også mente Ola 
Østerhus, og søkte på ny til 
herredstyret, og denne 
gang med bedre resultat 
enn i 1927. 
 
Det var i 1933 fylkesvei-

styret ga rutebilløyve til 
Ola Østerhus for strek-
ningen Bjørheimsbygd – 
Tau. I samband med søk-
naden var det også komet 
en anmodning fra 23 opp-
sittere i området Vass-
tveit – Bjørheimsbygd om 
at slik løyve ble gitt. De 
viste da blant annet til be-
hovet for melketransport. 
Herredstyret vedtok med 
12 mot 3 stemmer til å la 
rutebil trafikkere strek-
ningen, og med 8 mot 6 
stemmer fikk Ola Østerhus 
løyvet. Det lå også en an-
nen søknad om løyvet, 
men flertallet stemte altså 
for Ola Østerhus. 
 
I løyvet som fylkesveisty-
ret ga, stod det blant annet 
at rutene til befordring av 
personer og gods skulle 
være i forbindelse med 
dampskipsanløp, og ellers 
dersom poststyret skulle 
forlange det, skal ruten ta 
med post mot en nærmere 
bestemt godtgjørelse. 
Takstene for det første ru-
tebilsambandet i Strand 
var: Personer: 5 øre pr. 
km. Minstetakst 20 øre. 
Melk: 1 øre pr. kg. Andre 
varer: ½ øre pr. kg. 
 
Med løyvebrev fra 27. 
mars 1933, kunne den 
første rutebilen i Strand 
settes i rute for person- og 
godstransport. Det var en 
gammel Republic, kjøpt 
for 1000 kroner fra Hauge-

sund. Der hadde bussen 
gått i Røyksund-ruta, og nå 
skulle den settes inn i rute 
mellom Bjørheimsbygd – 
Tau. Bussen var midlerti-
dig 70 cm. For lang, og 
dette ordnet man ved å 
sage av litt av bakenden av 
bussen. Med denne tilpas-
ningen til veien, fikk den 
11 sitteplasser. Høgeste 
tillatte fart tisvarte 30 km/
t. 
 
Med Ola Østerhus som 
sjåfør, mekaniker og admi-
nistrator kom bilruten i 
gang fra garasjen på hjem-
gården på Østerhus. Selv 
om lege og sogneprest al-
lerede hadde vært å se med 
sine personbiler, så var det 
Ola Østerhus at bilen som 
vanlig transportmiddel 
kom til Strand: fra Bjør-
heimsbygd til Tau i rute-
møte med morgenbåten til 
byen, og andre veien da 
kveldsbåten kom fra byen. 
 
Mange syntes nok at rute-
bilen gjorde det utrygt på 
vegen. De viste om ruteti-
den, og kunne holde seg 
borte fra kjørebanen når 
bussen var ventende. Det 
var en ting om en gikk til 
fots. Verre var det om en 
skulle møte rutebilen med 
hest og kjerre. Det var ikke 
overalt de kunne passere 
hverandre på den smale 
veien, og ikke bare det: 
Det var ikke annerledes i 
Strand enn ellers den første 
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(Fortsatt fra side 9) 
tiden med bil på vegen: de 
bråkete motoriserte heste-
k r e f t e n e  v a r  r e n e 
hesteskremmere. Det er 
mer enn en hest som har 
sprunget ut ved møte med 
bilen. 
 
Melkespanna var det enes-
te faste transportoppdraget 
på de daglige rutene. Det 
var ikke hver dag en treng-
te å sende kalv til slakte-
ren, eller hentes hjem 
maismel. Heller ikke var 
det daglig at en skulle til 
bygdesenteret eller til 
byen. Fra gammelt av vet 
en ellers om en skikk i 
bygdene at den ene bad 
den andre om å gjøre 
ærend for seg, når en først 
skulle ut. Ola Østerhus sin 
sambygding, journalist Per 

Barkved, har karakterisert 
disse forhold med rutebil-
sjåføren som tjenesteyter 
av slikt slag: ”Kan du ikkje 
ta me’ denne kalven, å få 
han ekspedert te Issen? Å 
få me’ for 10 øre i gjær te 
meg, å så et grovt brød 
si’ebrø. Eg må ha någe te 
eg får bakt i mårå. Å sei te 
’an Tore at den mørjite 
gimrå hans går inneme’ 
Lausabergknuden!”. Den 
velvillige tjenesteytende 
Ola Østerhus er også noe 
av hemmeligheten bak det 
omdømmet rutebileieren 
vant seg mellom sambyg-
dingene sine. 
 
Ola Østerhus stanset ikke 
med løyve til rutekjøring 
mellom Bjørheimsbygd og 
Tau. Allerede i 1934 fikk 
han løyve til å kjøre mel-

lom Tau og Jørpeland 
også. Det var en utviding 
som skulle føre mer med 
seg, særlig arbeidsruter til 
stålverket på Jørpeland.  
   
Noen lønnsom virksomhet 
hadde det ikke så langt 
vært i 1934. Driftsregnska-
pene for dette året, uten å 
ta med arbeidet som Ola 
Østerhus hadde lagt ned, 
var et underskudd på kr. 
212,48. Inntektene på per-
sontrafikken utgjorde kr. 
1.272,65, godstrafikken kr. 
754,81, og ellers var det en 
godtgjørelse for postkjø-
ring på kr. 14,40. Det var 
gått med 3223 liter bensin 
og 24 liter olje som kom 
på kr. 973,34, og repara-
sjoner på kr. 769,00. Dette 
var de første utgiftsposte-

(Fortsetter på side 11) 

Bildet er tatt på Tau-kaien, rundt 1963. 
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Medlemsmøte i Haugesund, 23. November 2002 
Tekst og foto: Tore Jan Ø. Hanssen 

Det ble avholdt med-
lemsmøte i Hauge-
sund 23. November 
2002. Det var til sam-
men 11 medlemmer 
som møtte frem. Det 
var planlagt visning av 
video fra tur med 
Karmøy-ruta. Denne 
måtte dessverre gå ut, 
men vi fikk til gjen-
gled en meget flott og 
innholdsrik presenta-

sjon av Karmøy-ruta 
av Rolf Fjell. Du fin-
ner et stykke om 
Karmøy-ruta på en an-
nen side i dette bladet. 
Det ble også vist en 
liten bildekavalkade 
fra de forskjellige ak-
tivitetene vi har deltatt 
på i løpet av 2002. El-
lers hadde Olav som 
vanlig gjort mye forar-
beid med dette møte, 

både med presentasjo-
ner, lyn-utlodding, og 
ikke minst servering. 
Kan vi gjette at hans 
kone har bidratt her?? 
Vi vil med dette takke 
de fremmøtte for sin 
deltakelse, og ikke 
minst; en stor takk til 
Olav for sitt bidrag til 
dette møte. Vi gleder 
oss til neste arrange-
ment i Haugesund!! 

Rolf Fjell holder et flott foredrag om Karmøy-rutas historie. 
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S t .  H a n s -
feiringen ble 
feiret med pøl-
ser og brus på 
H ø n s e h u s e t . 
Mye buss-prat 
for de store, og 
mye spennende 
å utforske for 
de små… 
 
Foto: Hanssen 
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(Fortsatt fra side 10) 
ne. 
   
Det trengtes sterk tro på 
utviklingen og på bedre 
tider, og det hadde Ola 
Østerhus. Han satset på 
nytt materiell, kvittet seg 
med den gamle Repub-
lic’en og fikk i stedet en 
Chevrolet rutebil, og en 
Buick personbil til rutene. 
Da det i 1935 ble gitt løyve 
til å forlenge rutene til Fis-
kå, kom en større del av 
veinettet i Strand inn i Ola 
Østerhus sitt ruteområde. 
Da fikk han også en 18-
seters Chevrolet rutebil. 
Med utvidet bilpark til ut-
videt ruteområde, ansatte 
Ola Østerhus den første 
sjåføren. Nå fikk han Sver-
re Nordbø med seg. Han 
ble i selskapet til 1976. Ola 
Østerhus begynte også nå 
og bygge bedre garasjer og 
vølingssted for bilene sine. 
Han flyttet fra uthuset 
hjemme på gården til skif-
tet mellom Østerhus og 
øvre Bjørheimsbygd, og 
bygde ut etter hvert som 
det trengtes. Da ble også 
hans bror, Kristian Øster-
hus, involvert til verkstedet 
med vøling og stell av bi-
lene. 
 
”Ola Buss” 
Ola Østerhus (1900-1967) 
var ung, bare i tyve-årene, 
da han bestemte seg for å 
starte virksomhet i Strand, 
som skulle gjøre ham til 

”Ola Buss”. Han fikk ikke 
myndighetenes samtykke, 
da han i 1927 gjorde første 
forsøket. Men, i 1933 lyk-
kes han. Til da hadde bon-
desønnen fra Østerhus i 
Bjørheimsbygd vært borti 
både det ene og andre. Han 
hadde vært til sjøs på fiske, 
i arbeid ved sildoljefabrikk 
i Haugesund, og tatt på seg 
forskjellig stein- og grunn-
arbeid. Men det var sjåfør 
og bileier han ville bli. Det 
slapp han ikke av syne. 
   
Det var et vågalt tiltak han 
satte i gang i 1933. Det 
viste også det første regn-
skapet. Men med sterk 
blanding av tiltakslyst og 
mot, kunne han ikke stan-
ses. Den første bilen ble 
snart til flere, og mange 
flere. Fra den første 
veistrekningen mellom 
Bjørheimsbygd og Tau, 
kom han etter hvert inn på 
alle kjørbare veier i Strand. 
Var det ikke vei å kjøre på 
der Ola Østerhus så grunn-
lag for trafikk, og så det 
smått ut med offentlig til-
tak i så måte, så bygde Ola 
Østerhus vei like godt selv 
til utviding av rutetilbudet 
sitt. Det var slik Ola Øster-
hus bygde og påkostet selv 
veistrekningen mellom 
Tjøstheim og Heia, en vei 
som kommunen kunne 
overta vederlagsfritt til 
offentlig bruk. Det var 
også Ola Østerhus som 
gjorde tiltaket, og selv bar 

storparten av kostnaden 
med vei til Prekestolhytta. 
Ola Østerhus hadde stadig 
mange jern i ilden. Han var 
i fredsdager og i krigsår 
opptatt av å medvirke i så 
mangt. Og langt fra alt gav 
lønn for strevet, eller sette 
synbare merker etter seg. 
   
I hjemmet i Bjørheims-
bygd var det fru Jenny som 
tok seg av hus og en stor 
barneflokk, og ellers med 
åpent hus nærsagt dag og 
natt, gav måltid og gjestfri-
het til alle de mange som 
av en eller annen grunn 
hadde tilknytning til hjem-
met, eller virksomheten. 
Ola Østerhus sin sambyg-
ding, journalist Per 
Barkved, tegnet i 1950- 
årene en profil som illust-
rerer rutebileieren og fore-
gangsmannen: ”Det hendte 
i en småskoleklasse inne 
på strandalandet under 
krigen. Læreren spurte 
barna om de visste navn 
på store menn. Han fikk 
svar som Hitler og Musso-
lini, Churchill og Roose-
velt. En liten kar satt og 
lurte litt. Så kom det: Ola 
Buss!” Ola Østerhus ville 
vel knapt sette større pris 
på å bli sette i bås med 
storpolitikere, men Buss-
navnet måtte han godta, og 
det er ikke lenger noe 
klengenavn. For han Ola er 
ikke småvokst, verken i 
tankegang eller å se til. 

(Fortsetter på side 12) 
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Når han går i land på Tau-
rakaien med åpen trøye og 
frakk, og blinkende klok-
kekjede, som bom for 
vesten, Edenhatten passe-
lig bakpå så den vide 
bremmen ble enda større, 
og med en skinnveske så 
stor at hver agent kan mis-
unne ham, ja, da mener en 
og annen strandabu at Ola 
Østerhus er storkar. Slik 
går det når det blir for mye 
bykar av en mann, flirer 
noen. 
 Selv tar han fliren med 
knusende ro. Han har vent 
seg til det med årene fra 
han i 1933 fikk den første 
bussen til Bjørheimsbygd. 
   
-Det kan vel aldri gå vel, 
sa folk. En dag må Ola 
kjøre alt i grøfta. Han kan 
ikke gruse på denne måten. 
Hvor får han alle pengene 

fra? Er det ikke best at 
kommunen overtar hele 
busstrafikken? Er det ikke 
ansvarlig folk i bygden 
som kan gripe inn? 
   
Men han Ola trengte ingen 
til å ta over ansvaret. Den 
ene flotte bussen kom etter 
den andre. Rutene ble utvi-
det, og de fikk bedre mate-
riell. I dag er Ola Østerhus 
en av de større rutebileier-
ne i landet, og det finnes 
knapt noen selskap på våre 
kanter som har bedre mate-
riell. 
   
Enda er det de som rister 
på hodet med undring over 
at slikt kan gå. De har fått 
mange eksempler på en 
mann med pågangsmot, 
kunnskap og arbeidsvilje 
kan klare det umulige. Det 
går aldri i verden, sa 
mange da Ola for rundt på 

gårdene for å få folk med 
på å bygge ut elektrisitets-
verk. Han måtte ut på åkre-
ne, bruke sin beste overta-
lingskunst for å samle de 
til et møte. Noen trodde på 
Ola, og året etter, i 1939, 
sveiv elektrisitetsverket i 
Regnånå. Slik har han vist 
på nytt at han til tross i 
motbør kunne gjennomføre 
det andre mente var umu-
lig. 
  
 …Han har ikke vært ut-
kjemt med at folk har klap-
pet ham på skulderen. En 
drivende foregangsmann, 
en fremragende administ-
rator og brukende forret-
ningsmann får ikke bare 
venner. Det er en tung 
kombinasjon for folk flest. 
Men en bygd trenger en 
slik mann inn i mellom, og 
han kan brukes til fordel 
for større deler av samfun-
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Skal Madla Bilselskap 
over til Stavanger?  
 

A lle har sikkert med 
forbauselse lest i 
dagsavisene at 

samferdselskonsulent Røe 
mener at Madla Bilselskap 
og Stavanger Buss-selskap 
bør gå sammen. Det er 
ikke sikkert at vi i Madla 
er enig i dette. Selskapet 
yter god service, bussene 
er moderne og i tipp topp 
stand, og fremfor alt har 
det sjåfører en sjelden fin-
ner maken til. En skal hel-
ler ikke klage på fire turer i 
timen. Men det er beklage-
lig at ikke også Sunde og 
Revheim får nytte av byg-
das busser, de hører jo 
også til Madla. Men det 
har jo andre årsaker. 
 
Det ble pekt på at bybus-
sen kjørte til Gosen for 35 
Øre, mens Madla tar 50 
Øre. En annen ting er at 
Madla-bussen tar 30 Øre 
til Sandal, mens bybussen 
tar 35 Øre til Tjensvoll. 
 
Sikkert er det at de for-
skjellige priser på Madla-
bussene er noe underlige. 
F. eks. til Sandal 30 Øre, 
mens en til neste stopp, 
Krossen, må betale 50 Øre. 
Likeledes 50 Øre til Go-
sen, mens en til ”moen” 
betaler 60 Øre. Med hen-
syn til dette trenges en re-
visjon. 
 

Vi spør formannen i styret 
for Madla-selskapet, han-
delslagstyrer Hatløy, om 
det er muligheter for en 
sammenslutting med Sta-
vanger. 
 
- Nei, Madla Bilselskap vil 
sette seg i mot sammen-
sluttingen med alle midler. 
Styret og aksjonærene er 
stort sett fornøyd med drif-
ten, og vi har heller ikke 
forståelsen av at publikum 
er misfornøyd. Selvfølge-
lig kan det være enkelte 
ting det kan pekes på, f. 
eks. er det ikke riktig at 
Revheim og Sunde blir 
henvist til å bruke busser 
som ikke hører bygda til. 
Trafikken her falt bort etter 
o v e r e n s k o m s t  m e d 
Sola- og Tananger-
selskapene, og jeg mener 
det snarest bør bli en an-
nen ordning her, så trafi-
kantene kan få samme ser-
vice som andre i bygda. 
 
- Madla Bilselskap har jo 
hatt en rivende utvikling? 
 
- Selskapet ble stiftet 7 
februar 1920. Det var 67 
personer som tegnet 84 
aksjer a 250 kroner. Rolf 
Rojahn var den første sjå-
før, og kjørte fire turer da-
gen. Første året kjørte han 
inn 20 612 kroner. I dag 
har selskapet 7 busser og 
kjører 4 ganger i timen. 
Det innkjørte beløp er 
4-500 000 kroner, og Mad-

la Bilselskap er i dag den 
største skattyter, og har 16 
faste og 4 reserver i arbeid. 
 
- Det er snakket om de for-
holdsvis forskjellige priser 
på billettene. Vil det bli 
gjort noe for å regulere 
disse? 
 
- Styret er merksam på for-
holdet og arbeider med 
det. Men først og fremst 
gjelder det å ha en første-
klasses bilpark, og deretter 
mener jeg at de økte inn-
tekter skal komme trafi-
kantene til gode. 
 
- Vil det bli gjort noe for å 
innføre billigere ar-
beidskort for hele bygda? 
Det er jo litt urettferdig at 
folk som har arbeid i byen 
og kjører hver dag skal 
betale det samme som til-
feldige trafikanter. Styret 
er også merksam på dette, 
og har drøftet det. Jeg kan 
bare foreløpig si at det er 
under arbeid. 
 
Vi tror at folk i Madla stort 
sett er fornøyd med selska-
pet, og helst ikke ser at vi 
mister det. Og kan selska-
pet la den økende inntekt 
komme trafikantene til 
gode, vil det sikkert bli 
enda mer umistelig. 
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