MED NESBØRUTA I GAMLE HJULSPOR
RHF Hordaland inviterer DEG og DINE på skumringstur med Nesbøruta
den 29 september 2011.
Avgang blir fra Perrong 1, Busstasjonen kl 16.15.

Indre Norhordland Dambåtlag L/L hadde gjennom mange år denne
ettermiddagsruta fra Bydn og til Nesbø. Den ble for mange selve
symbolet på Nesbøruta, etter at båtruta i begynnelsen på 60 tallet ble
nedtonet en del.
Tidlig om morningen gikk bussen den lange veien til byen, og kvart
over fire vente den turen heim mot Nesbø.
Selv etter at INDL gikk inn i BNR, var kvart over fire bussen like trofast,
selv om han ble flyttet noen perronger bortover på Busstasjonen.
Veteranbussklubben BNR har som kjent tatt vare på en av Nesbøruta
bussene. Bussen gikk også denne ruta fra den var ny, og vår sjåfør i
kveld Oddvar Eide kjørte ruta flere ganger på 60 og 70 tallet. Han vil
underveis fortelle oss om ruta, korespondanser og historier fra de gylne
busstider.
Turen går fra Perrong 1 som var INDL sin perrong, sammen med BHV i
mange år. Vi kjører fra Knarvik, mot Seim, gjennom Fureberget til de
Søreide der det var korrespondanse. Videre går turen til Høyland, som
tjente som garasjeanlegg for INDL i mange år, og ned til Eikanger. Vi
følger gamle veien langs Osterfjorden til Ostereidet, før selve
sjarmøretappen langs vakre Stranda fører oss til Nesbø.
På returen stopper vi ved garasjeanlegget til INDL på Rødland for kaffie
med meir. I dag tilhører dette anlegget BNR Veteranbussklubb og det er
lagret diverse busser der.
Etter stoppen kjører vi ny veien til byen igjen.

Ta med kone, unger, venner og kjente. For ha en viss oversikt over
antall ber vi om påmelding til turen.
Send mail til steinar@europrint.no eller ring 920 80718
Gamle INDL/BNR veteraner er spesielt velkommen. De kan kontakte
Oddvar Eide på 992 64674 for avtale om påstiging underveis.
Pris tur / retur Bergen kr 100, barn 4-15 kr: 50,Kommer man på i Lindås er prisen 75,- / 40,Vi ser frem til å møte dere på NESBØRUTA.

Med vennlig hilsen

Steinar Natås,
Rhf-h

.

Hilsen
RHF Hordaland
Hvis det er noen spørsmål ring Ole Jostein 412 85 914

