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MEDLEMMER
Antall medlemmer i lokalavdelingen vår var pr. 31.12.06 på ca. 175-180 medl.

MØTER OG AKTIVITETER
Det har i løpet av året 2006 vært avholdt Årsmøte og 2 styremøter.
Både for å skaffe inntekter og for å vise publikum hva vi holder på med i foreningen, er det
viktig at vi viser oss fram. Under museumstafetten i februar, på Vegmuseet, deltok RHF med
bussvideo og fotomontasje.
Fredag 28. juli, var vi med på Veteranbåtfestivalen som fore gikk i vågen i Stavanger. Her
stilte vi opp på Skansekaien med Nedstrandsruta og fotomontasje i lag med Gammelbilens
Venner.
18. – 20. august så var foreningen representert på ”Havnedagene” i Haugesund.
Temaet for Havnedagene denne gang var Haugesund Havn 2006, i forbindelse med
Havnevesenets 150 års jubileum.
Vi stilte opp med Dodge Kew og Nedstrandsruta. Bussene hadde for anledningen fått en fin
plass rett i bakken ned mot indre kai hvor arrangementene foregikk. En bedre plass kunne vi
ikke ha fått denne gangen.

Det ble rigget opp telt hvor vi la fram diverse materiell og historikk fra rutebilselskapene på
Haugalandet til beskuelse for interesserte foruten at vi også hadde liggende materiell og
historikk inne i bussene.
Det ble ved teltet rigget opp arr. for en lynutlodning til inntekt for foreningen.
I løpet av dagene så var det en god del besøkende så arrangementet må sies å være vellykket.
Søndag 27. august var det duket for arrangement på Figgjo stasjon i regi av Ålgårdbanens
venner. Her var vi tydelig tilstede med 3 busser: ”Whiten”, ”Gamlå” og Nedstrandsruta. Også
her var fototavlen med.
Den Europeiske Kulturminnedagen med tittel: Steder for adkomst og avreise ble avholdt
lørdag den 09/09. på ”Ruten” i Sandnes og indre vågen. På ruten var vi med de samme
bussene som på Figgjo. L-9500 og ”Gamlå” var på utstilling mens ”White’en” kjørte en rekke
sightseeingturer.
Søndag den 10. september så var foreningen representert på ”Kulturminnedagen” i Dokken
Museum på Hasseløy i Haugesund. Vi stilte opp med Dodge Kew og Nedstrandsruta.
Denne gangen så hadde vi ikke noen utstilling i forb. med arrangementet. Det ble med begge
bussene arrangert sightseeing for publikum med rundtur på de to lokale øyene ved sundet,
Hasseløy og Risøy for en rimelig penge. Det ble denne dagen kjørt ganske mange turer med
både store og små entusiaster og andre lokale beboende. Sjåfører denne dagen var Olav
Svandal på Dodge Kew og Einar Tollefsen på Nedstrandsruta.
På Stavanger Modelljernbane klubbs hobbymesse på Voll i oktober med stand inne i lokalet.
Her var det informasjon om foreningen og rutebilhistorien, bilder og salg av Rutebil og andre
effekter. Vi hadde også et lykkehjul som ble ganske populært hos de små.
Torsdag den 7. desember så var medlemmene invitert til Julemøte på Vegmuseet på
Lagårdsveien i Stavanger. Det møtte denne kvelden opp vel 20 medlemmer.
Programmet for kvelden var foruten god bevertning, en runde i lokalene for å se på bruer i
fylket, både som modeller og fotoer. Vi hadde også utlodning, hvor vi vil takke Svein Magne
Olsen på Vegmuseet for flere fine bøker som han ga til utlodningen foruten god og interessant
orientering om bruene.
Det ble til slutt vist to filmer. Den ene var fra noen av de lokale rutebilselskapene før SOT ble
dannet og fra den tiden da det nye selskapet flyttet inn i nye lokaler på Revheim. Det ble også
vist en film som het ”Landkjenning” og var fra den tiden da Østerhus Buss drev turkjøring. Vi
må til slutt ikke glemme den gode bevertning som det var lagt opp til. Alt i alt en vellykket
kveld skulle jeg tro, men så altfor kort spesielt for de som skulle av gårde med Kystbussen
nordover.

LANDSMØTET
I år gikk ferden til Halden, dessverre uten buss. Simmerringen på det ene bakhjulet var ikke
tett…
Vi kom oss nå til Halden allikevel Svein, Liv Mari og Øyvind vi tok en privatbil til Evje og
haiket med Ole T. Vestøl & co. Det ble en veldig hyggelig tur.
Bare synd at ikke flere vil være med på turene våre.

LOKALER
Vi har i år vært på Soma for første året, det har til tider vært en kald fornøyelse. Vi har etter
hvert fått kjøpt inn litt varmekilder slik at det i det minste er varmt akkurat der vi jobber.
Resten får bare være kaldt.
Arbeidet dette året har nesten bare vært konsentrert om Høle & Forsand bussen. Dette fordi
ikke alle kan sveise på Chevroleten og at andre ting har kommet i veien for han som skulle
gjøre det. Vi starter med blanke ark nå over jul så får vi se.
Utenom dette har vi ei lita bu som vi trekker inn i når vi skal drikke kaffe og prate litt på
kveldene våre, den bua er forholdsvis varm.
I tillegg er det gjennom året kjørt en del runder med oppsett av rutetavler og rutetabeller. I
nordfylket fikk foreningen sent i høst en avtale med Kolumbus og Haugaland Buss A/S om
oppsett av tavler og tabeller fra 2006. På Soma har vi nå stående Høle & Forsand bussen,
Chevroleten, Sørbøruta og Madlabussen. Nedstrandsruta er også innom en gang imellom.

ØKONOMI
I løpet av 2006 har vi fått en god del av inntektene våre fra en jobb for Connex og Kolumbus.
Vi har også gjort en jobb for Statens Vegvesen i Haugesund. Tavleoppsetting og utbytting av
rutetavler har dette arbeidet gått ut på. Til dette har Nedstrandsruta vært brukt. Dette arbeidet
er det kun et fåtall av medlemmene som har deltatt i. Vi har også i fjor vært med på en del
utstillinger og messer, slik at vi har fått vist oss frem og solgt litt av bladene våre, samt at vi
har laget oss et ”lykkehjul” (myntet på barna) slik at vi har fått litt inntekter også når vi var
ute. Takk til alle som har vært med og bidratt.

