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

  
 

”Buss-holdeplassen” et mini medlemsblad for: 
Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold 

 

 r.1 / Februar 2008  
 

 

 

Kjære medlemmer! 

 
2008 er et merkeår for rutebilhistorien. Det er 100 år siden rutebilen startet opp i Norge. 
Det blir behørig feiret under Landsmøtedagene i Molde i pinsen. Det blir blant annet utgitt et frimerke 
i forbindelse med jubileet. Alt dette står det å lese i de kommende nummer av Rutebil. 
Veteranbusstreffet i Molde vil bli representert av oss, og to busser er påmeldt. 
Håper flere medlemmer vil melde seg på, og delta på dette treffet. All informasjon i ”Rutebil”. 
 
Vår lokalforening har vært så heldige å få lokaler og garasjer i Frodegaten i Tønsberg.  
NSB Vestfoldrutene startet her i 1938, og de siste rutebussene ble parkert her i desember, da Nettbuss 
Vestfold tapte anbudet til Unibuss (Oslo Sporveier). Timeekspressen linje 8 har flyttet inn i lokalene, 
og vi har vært så heldige å få låne garasjeplasser til fire busser. I tillegg har vi tilgang til møterom. 
Så vi håper interessen for dugnad og sosiale treff øker, så vi kan bli en aktiv lokalforening. 
Vi har flere fine objekter å jobbe med, men vi vil prioritere Johansenbussen, så vi får den i topp 
stand, teknisk, interiør og utvendig. 
 
Årsmøtet blir avviklet fredag 28.mars kl.18:30, i lokalene til Scania på Kilen. Sendes separat. 
 
Vi møtes i Frodegaten på lørdagene fremover, i garasjene. Men kontakt Harald for sikkerhets skyld, 
om du vil komme en lørdag. Det er av og til noen er opptatt med arbeid, eller det har vært en gjeng og 
jobbet på en annen dag. Kjedelig å komme til stengt dør. (Harald telefon 908 29181) 
 

Henstiller igjen til medlemmene om eventuell e-post adresse: 

 

Det hadde vært fint å kunne sende info på e-post til flere, det sparer porto og tid for oss. 

Har du e-post, send adressen til srklem@frisurf.no   

  

Vi ønsker alle våre medlemmer et godt veteranbussår i jubileumsåret 2008. 

 

Velkommen til treff og aktiviteter i RHF, avd. Vestfold. 


