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 Kontaktperson RHF Vestfold:  

 Stein Rune Klemmetsby Tlf.: 33 32 60 24 / 901 43 046 E-post: srklem@frisurf.no 

 Postboks 97   3166 Tolvsrød 

  

 RHF - Vestfold: Foreningen der du treffer venner – og får flere! ”På hjul med historien!” 

  

 

”Buss-holdeplassen” et mini medlemsblad for: 
 

Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold 

 

Nr.2 / August 2006  
Kjære medlemmer! 

 

Hurra! 
Endelig har det lykkes oss å få lokaler til møter, og ikke minst verkstedplass til bussprosjekter. 

 

Vi har vært så heldige å få disponere lokaler i tidligere Scanias verksted i Horten. 

Adressen er Bromsveien 25. Til de som ikke er kjente, følg veien forbi havna, ta til venstre ved Lidl, 

forbi fotballbanen på venstre side, ta til høyre mot Karljohansvern, så første vei til venstre. Det er 

Bromsveien. Bygningen er rød, og inne på den store plassen finner dere lokalene. 

Der har vi en vaskehall med plass til to busser. 

Det tidligere verkstedet kan vi bruke til restaurering inntil videre. Scania leier ut i dag deler av 

lokalet. I mars 2008 går leieavtalen med eierne ut, så vi har lokalene i den tiden. 

Så nå har vi muligheter til å arbeide med noen av bussene våre. 

I tillegg disponerer vi eget foreningsrom, møterom med kjøkken og toaletter. 

Avtalen går ut på at vi skal holde lokalene i orden, og se etter området ellers. 

 

Vi legger opp til en fast dag i uken til treff, hver mandag fra kl.18.00 til 21.00, fra 28.august. 

I tillegg har vi dugnad enkelte lørdager. 

 

Lørdag 9.september klokken 09:00 møtes vi i Bromsveien i Horten.  

Da skal vi hente ut en Volvo 1957 modell, tilhørende O. Johansens Bilruter i Horten. 

Den står i hagen hos Alf Johansen i Horten. Bussen er tidligere omtalt i Rutebil nr.5/2005. 

 

Vi håper dette kan gi et løft for avd. Vestfold, og at interessen vil øke. Utover høsten vil nok 

aktivitetene foregå for det meste i Horten. Så møt frem og delta i aktivitetene fremover. 

 

I forrige Bussholdeplassen sendte vi med et skjema som vi ønsket returnert. 

Noen svar fikk vi, men det som er mest viktig, det er om flere har E-postadresse. 

Til dere som ikke har svart, send adressen på en E-post til undertegnede, srklem@frisurf.no 

Dere vil da motta info på mail, det sparer oss for mye arbeid med utsendelser, og er raskere og 

billigere enn med posten. 

 

Velkommen til treff og aktiviteter i RHF, avd. Vestfold 


