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Forord
Mens året 2011 var preget av den store flytteprosessen fra Avløs til våre nye depoter, har 2012 stått i konsolideringens navn. Vi har nå etablert oss på våre nye baser med vogner og utstyr. Rodeløkken Maskinverksted er
nå blitt LTFs hovedbøl. Det er herfra LTF administreres. Samtidig er Vognhall 5 utviklet til å bli et bedre museum. For publikum merkes dette først og fremst gjennom den nye foajeen. For museumsvaktene er det blitt
et bedre sted å jobbe.
Den store endringen har vært på museumssiden. Fra og med årsskiftet 2012/13 har Ruter formelt overtatt
museet. Dette er først og fremst et teknisk spørsmål. Det er fortsatt LTF som driver museet. Våre inntekter av
museumsdriften er heller ikke endret.
Et resultat av at vi har fått flere baser for vår virksomhet er at det administrative arbeidet er økt. Dette beslaglegger en betydelig del av vår kapasitet. Momsregnskap på museumstjenester bidrar også til at de administrative byrdene etter hvert er blitt betydelige. Dette er et problem siden få melder seg inn i en forening som
LTF for å beregne momssatser. At Ruter nå har overtatt museet, kan hjelpe noe på dette. Å forvalte forholdet
til huseierne er blitt en betydelig oppgave, og i mange tilfeller en utfordring.
De årlige omkostningene til EU-kontroll, forsikring og vedlikehold sammen med dyr garasjering i Oslo har ført
til at vi har måttet redusere antallet registrerte busser til et minimum. Dette er ikke heldig.
Vi har i samarbeid med Ruter og KTP arbeidet med å utvikle et helt nytt museumskonsept. Dette kan få følger
for vår virksomhet i årene som kommer. Vi har også innledet et samarbeid med Riksantikvaren som kan åpne
nye muligheter for vognrestaurering. Dette setter ytterligere krav til vår evne til organisering og oppfølging.

Lokaltrafikkhistorisk forening
Postadresse:
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E-postadresse: postboks@sporveismuseet.no
Forsidebilde: Arbeid under
DAFen på Rodeløkken.
Foto: Kristian Kortgård.
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Regnskap 2012
Resultat 2012

2012

2011

Endring

Driftsinntekter
3000
3001
3002
3010
3020
3021
3025
3030
3100
3110
3120
3400
3441
3442
3443
3999
SUM

Salg av bøker/blader (avg. fri)
Salg div. DVD, pk, krus etc. (høy mva.)
Salg mat og drikke (medium mva.)
Billettsalg (lav mva.)
Omvisning, møterom etc. (høy mva.)
Bussutleie (høy mva.)
Kjørevederlag (lav mva.)
Annonser Lokaltrafikk (avg. fri u. 4 nr pr år)
Årlig kontingent (avg. fri)
5-årskontingent (avg.fri)
Tilskudd prosjekter (avg. fri)
Tilskudd Ruter (avg. fri)
Gaver (avg. fri)
Grasrotandelen (avg. fri)
Gave bussdrift (avg. fri)
Diverse inntekter (høy avg.)
Driftsinntekter

48.458,24
30.497,05
23.365,81
82.775,96
12.877,78
7.200,00
92.543,65
3.250,00
110.659,43
38.700,00
959.228,57
320.000,00
1.733,31
26.832,60
17.090,00
1.247,20
1.776.459,60

56.081,40
-7.623,16
26.637,30
3.859,75
16.868,76
6.497,05
45.256,65
37.519,31
4.900,00
7.977,78
0
7.200,00
63.934,75
28.608,90
7.550,00
-4.300,00
108.550,00
2.109,43
24.000,00
14.700,00
0
959.228,57
144.933,00
175.067,00
4.391,67
-2.658,36
19.201,48
7.631,12
0
17.090,00
5.385,40
-4.138,20
527.690,41 1.248.769,19

Driftskostnader
4070
4120
4300
4301
4302
4303
4304
4400
4410
SUM
6320
6340
6341
6342
6360
6370

Frakt, toll, spedisjon (høy mva.)
-371,00
Kostnader prosjekter (ikke mva. fradrag)
-959.228,57
Varekjøp bøker (avg. fri)
-25.606,08
Varekjøp div. (DVD, pk, krus etc.) (høy mva.)
-8.813,95
Varekjøp mat (medium mva.)
-6.862,07
Varekjøp drikke (medium mva.)
-11.013,49
Pant (avg. fri)
1.712,00
Trykking Lokaltrafikk (avg. fri)
-45.000,00
Porto utsendelse Lokaltrafikk (høy mva.)
-9.748,27
-1.064.931,43
Varekostnader
Renovasjon, vann etc.
-15.654,00
Strømutgifter VH5
-43.649,02
Strømutgifter Vinterbro
-10.399,77
Strømutgifter RoV
-72.490,27
Renhold, tørkepapir etc.
-1.743,44
Alarm VH5
-18.384,00

0
0
-25.123,04
-5.241,78
-7.346,37
-3.023,83
360,80
-58.330,00
-14.052,36
-112.756,58
-13.436,90
-59.345,22
-25.001,19
0
-861,88
-22.687,25

-371,00
-959.228,57
-483,04
-3.572,17
484,30
-7.989,66
1.351,20
13.330,00
4.304,09
952.174,85
-2.217,10
15.696,20
14.601,42
-72.490,27
-881,56
4.303,25

6371

Alarm Vinterbro

-23.705,80

-20.032,65

-3.673,15

6372
6380

Alarm Rodeløkken
Forsikring bygninger

-10.367,34
0

-2.925,60
-4.337,00

-7.441,74
4.337,00

6420
6430

Leie datasystemer / bet. Terminal

-8.558,00

-3.151,34

-5.406,66

Leie andre kontormaskiner

-2.900,00

0

-2.900,00

6440
6510
6540

Leie transportmidler
Verktøy, utstyr
Inventar

-835,00
-159,20
-8.831,36

-5.706,66
-531,46
-1.444,52

4.871,66
372,26
-7.386,84

6552

Programvareanskaffelser

-2.238,40

0

-2.238,40

6553

Service/vedlikehold data

-6.675,00

0

-6.675,00

6570

Arb. klær og verneutstyr

0

-5.173,50

5.173,50

6600
6620
6720

Reparasjon og vedlikehold bygninger
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Regnskapshonorar Bjørg Fjell AS

-4.528,80
0
-28.275,00

-1.013,00
-7.352,00
0

-3.515,80
7.352,00
-28.275,00
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6800
6810
6820
6840
6860
6900
6905
6940
6950
7000
7001
7002
7020
7021
7022
7040
7045
7050
7080
7090
7095
7105
7140
7160
7320
7350
7410
7430
7500
7740

Kontorrekvisita
Data
Trykksaker
Tidsskrifter, bøker ol.
Møter, kurs, oppdatering
Telefon
Internett
Porto
Leie av postboks
Drivstoff busser
Diesel varebil
Diesel lastebil
Vedlikehold busser
Vedlikehold varebil
Vedlikehold lastebil
Forsikringer kjøretøy
Avgifter kjøretøy
Bompenger etc.
Flytting busser
Annen kostnad transportmidler
Bussopplag
Øreavrunding
Reisekostnader
Diett
Reklame
Representasjon
Kontingent
Blomster
Forsikringspremie
Øredifferanser

7770

Bank og kortgebyrer

SUM

Driftskostnader
Driftsresultat

2012

2011

Endring

-4.797,24
0
-10.750,00
-505,39
-51,64
-5.279,94
-16.460,80
-9.212,08
-880,00
-24.409,27
-5.013,69
-7.686,70
-6.001,52
-399,20
-2.330,40
-35.747,00
-3.360,00
-5.254,10
-15.003,20
-1.250,00
-123.000,00
81,40
-2.990,74
-1.803,50
-7.940,00
- 1.708,00
-865,00
0
-8.870,00
0
-3.300,51

-2.791,40
-7.160,00
-8.500,00
-514,00
5.663,28
-2.044,12
-20.805,16
-6.442,11
-1.060,00
-12.448,82
-5.898,12
-13.745,03
-452,00
-16.463,60
-1.456,00
-8.048,00
-16.385,00
-14.900,50
-8.000,00
0
-209.750,00
4,23
-176,00
-2.749,60
-9.637,50
0
-1.015,00
-181,00
-5.446,00
40,48
0

-2.005,84
7.160,00
-2.250,00
8,61
-5.714,92
-3.235,82
4.344,36
-2.769,97
180,00
-11.960,45
884,43
6.058,33
-5.549,52
16.064,40
-874,40
-27.699,00
13.025,00
9.646,40
-7.003,20
-1.250,00
86.750,00
77,17
-2.814,74
946,10
1.697,50
-1.708,00
150,00
181,00
-3.424,00
-40,48
-3.300,51

-1.629.114,35

-656.117,72

-972.996,63

147.345,25

-128.427,31

275.772,66

22.632,96
0
62,00
17,78
22.712,74

21.888,34
54,00
0
0
21.942,34

744,62
-54,00
62,00
17,78
770,40

0
0

-706,00
-6.097,67

706,00
6.097,67

Finansinntekt og -kostnad

8150
8151

Finansinntekter
Renteinntekter, bank
Renteinntekter, kunder
Purregebyr, kunder
Renteinntekter, kunder
Finansinntekter
Finanskostnader
Bankgebyrer
Omkostninger bet-terminal

8152

Provisjon/omk kreditkort

0

-1.030,34

1.030,34

SUM

Finanskostnader

0

-7.834,01

7.834,01

SUM

Finansinntekt og -kostnad

22.712,74

14.108,33

8.604,41

1.776.459,60
-1.629.114,35
22.712,74
170.057,99

527.690,41
-656.117,72
14.108,33
-114.318,98

1.248.769,19
-972.996,63
8.604,41
284.376,97

8040
8055
8060
8070
SUM

Driftsresultat i perioden
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Sum finansinntekt og -kostnad
Årsresultat
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Balanse 2012

01.01.2012

Endring

31.12.2012

Eiendeler
Anleggsmidler
1390

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer

7.783,77

644,44

8.428,21

SUM

Anleggsmidler

7.783,77

644,44

8.428,21

Omløpsmidler
1460
1510

Innkjøpte varer for videresalg
Kundefordringer

14.998,58
35.188,93

-14.998,58
-32.153,43

0
3.035,50

1900
1920
1921
SUM

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Veskebeholdning
DNB 7874.06.99104
DNB 7014.20.03323
Bankinnskudd, kontanter o.l.

5.874,00
205.841,56
483.089,10
694.804,66

1.289,00
-183.538,05
242.497,28
60.248,23

7.163,00
22.303,51
725.586,38
755.052,89

SUM

Omløpsmidler

744.992,17

13.096,22

758.088,39

SUM

Eiendeler

752.775,94

13.740,66

766.516,60

65.875,33
0
-28.576,09
-114.318,98
-77.019,74

0
170.057,99
0
0
170.057,99

65.875,33
170.057,99
-28.576,09
114.318,98
93.038,25

10.100,00
10.100,00

1.000,00
1.000,00

11.100,00
11.100,00

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2000
2050
2090
SUM

Innskutt egenkapital
Udisponert resultat
Opptjent egenkapital
Udekket tap
Egenkapital

Gjeld
2290
SUM

Langsiktig gjeld
Nøkkeldepositum
Langsiktig gjeld

2410
2750
2973
2974
2975
2981
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
SUM

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Oppgjøskonto merverdiavgift
Oppussing/konservering HKB-vogner RA
Forprosjekt Hawatog RA
Riksantikvaren, 602,609,611
Stein Karlsens Rest. Fond for trikk
Exit Avløs
Sikkerhet, utstyr og opplæring
Alnabru—leie av spor og arb. kraft
Magasin og verksted Rodeløkken
Restaurering A-177
Justerbussen
Restaurering MAN SL200 964
Restaurering Høkavogn 247
Vognhallsprosjekt Vinterbro
Klargjøring av veterankjøretøy
Restaurering T-banevogner
Sporveismuseet—Vognhall 5
Kortsiktig gjeld

55.898,00
-28.718,00
0
0
283.017,67
125.000,00
-54.841,00
0
13.637,38
0
-37.531,00
0
10.667,14
116.057,18
128.368,26
22.858,66
27.323,47
157.957,92
819.695,68

53.235,79
4.792,00
27.885,05
129.771,43
-288.477,00
0
54.841,00
46.641,00
-13.506,50
-3.141,28
35.150,00
2.485,07
10.382,87
-49.529,89
-129.263,19
-21.515,98
-10.781,00
-6.286,70
-157.317,33

109.133,79
-23.926,00
27.885,05
129.771,43
-5.459,33
125.000,00
0
46.641,00
130,88
-3.141,28
-2.381,00
2.485,07
21.050,01
66.527,29
-894,93
1.342,68
16.542,47
151.671,22
662.378,35

SUM

Gjeld

829.795,68

-156.317,33

673.478,35

SUM

Egenkapital og gjeld

752.775,94

13.740,66

766.516,60
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Støtte til
Lokaltrafikkhistorisk
forening

Revisjonsberetning
Til årsmøtet i
Lokaltrafikkhistorisk forening

LTF har etter søknad fått tildelt støtte til
prosjekter fra Sporveishistorisk råd, som er
underlagt Ruter As. For 2012 ble det mottatt
støtte til følgende prosjekter:

Vi har revidert fremlagt regnskap for driftsåret
2012 datert 03.02.13. Alle bilag er kontrollert
og det foreligger tilfredsstillende bilag for alle
posteringer.

Rodeløkken magasin/verksted
Vognhall 5 / museum
Buss (A-177 og 964)
Sikkerhet, utstyr og opplæring
Ruter Exit-Avløs midler (2011)
Sum

Merverdiavgiftposteringer er ført i henhold til
anbefalinger Ruter AS har innhentet fra
Revisjons– og rådgivningselskapet Ernst &
Young.

150.000
52.300
140.000
50.000
54.841
447.141

I tillegg: Driftsmidler fra Ruter AS 320.000
LTF har også etter søknad til Riksantikvaren
fått tildelt:
Oppussing HkB-vogner
Forprosjekt HAWA-tog
Lagring av 600-vogner

225.000
200.000
60.000

I tillegg har foreningen fått midler til følgende:
NHO Transport til EB2
Bjålid Autoglass til EB2
MAN Last/Buss til 964

14.087,57
5.000
8.000

Saldi i bank pr. 31.12.12 er kontrollert mot
bankens kontoutskrifter. Bokført
kassebeholdning pr. 31.12.12 er kontrollert
mot foretatt opptelling ved årsskiftet.
Ved revisjonen ble det opplyst at regnskapet
ville bli gjenstand for visse korreksjoner. Disse
forelå først sent på kvelden dagen før
generalforsamlingen og er dermed ikke
kontrollert av revisorene. Vi må derfor ta et
forbehold om å komme tilbake til disse etter
foretatt gjennomgang sammen med kasserer
og regnskapsfører. De foretatte korreksjoner
får imidlertid ingen konsekvenser for
beholdning i bank eller kasse ved årsskiftet.
Regnskapet, som viser et overskudd på kr.
170.057,99, gir etter vår oppfatning et riktig
bilde av driftsåret 2012 og anbefales, med det
forbehold som er tatt ovenfor, godkjent som
foreningens regnskap for 2012.

Oslo, 18. mars 2013
Peter Andreas Schou (s) Magnus Birkeland (s)

Fra medlemsmøtet sommeren 2012. Henning Huuse fra Ruter informerer om arbeidet med et nytt opplevelsessenter for kollektivtrafikk. Foto: Kristian Kortgård
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Økonomi
Økonomistyring i LTF har blitt et stadig mer krevende område de siste årene. Vår omsetning har økt
jevnt og trutt i takt med et stadig økende aktivitetsnivå. Samtidig setter også våre samarbeidspartnere
klare krav til at vi forvalter de midlene vi blir tildelt
på en god og effektiv måte. I 2012 ble foreningen
registrert i MVA-registeret, gjeldende tilbake fra 1.
september 2011. Det ble samtidig innført butikkdatasystem i museumsbutikken og i tilknytning til
dette byttet vi også økonomisystem. LTF hadde i
2012 en virksomhet spredd over fire lokasjoner, i
tillegg til omfattende bussoppstilling hos Trafikketaten på Ulven. En stor reduksjon i prosjektmidler tildelt gjennom Sporveishistorisk råd samt et underskudd på driftsbudsjettet fra 2011 på i underkant av
kr 90.000 (beløpet inkluderer et overskudd fra
2010) krevde dessuten omfattende planlegging for å
få til nødvendige kostnadsreduksjoner og balanse i
regnskapet. På toppen av det hele har vi måttet
imøtekomme Ruters behov for en driftsavtale, hvilket først og fremst har krevd (og vil kreve) mye av
de i LTF som jobber med administrasjon og økonomi.
Alt dette førte til et behov for en styrking av regnskaps- og økonomifunksjonen. Med økonomisk
støtte fra Ruter fikk vi trukket inn Gunn Nermo Rønning fra Bjørg Fjell vikarbyrå. De spesialiserer seg på
støtte innen regnskapsområdet. Gunn har over 40
års erfaring fra regnskap og lønn. Nå tilbringer hun
pensjonisttilværelsen med å ta oppdrag for et mindre antall organisasjoner. Med sin kompetanse på
vår økonomiløsning og generelle regnskapskompetanse har hun vært en verdifull støtte for kasserer
og regnskapsfører i 2012. Regnskapet for 2011
måtte føres på nytt og det var et stort etterslep for
2012 der det også skulle tas hensyn til et komplisert
momsregelverk. Til det sistnevnte har også Ruter
gitt oss god bistand gjennom sitt revisorselskap
Ernst & Young.
Til sammen har dette gjort at vi har fått satt i drift
butikkdataløsningen, fått satt opp ny økonomiløsning og tatt igjen etterslep på regnskapsføringen.
Det er innført nye rutiner for økonomistyringen og
LTF har etter styrets skjønn gjenvunnet kontrollen
på økonomisiden ved at vi har gått fra underskudd i
2011 til et lite overskudd i 2012. Dette har uten tvil
krevd mye av samtlige funksjoner i styret, blant
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annet i form av en omfattende plan for flytting av
bussmateriell fra Ulven til lageret utenfor Hønefoss
og mange reforhandlinger av eksisterende avtaler
knyttet til strøm, bredbånd, alarmer, forsikringer
mv.

Kommentarer til driftsregnskapet
LTF hadde i 2012 totale driftsinntekter på kr
817.000. Av dette utgjør de største inntektspostene
museum og museumsbutikk kr 197.000, bussutleie
kr 99.000, kontingent kr 149.000, generelt driftstilskudd fra Ruter kr 320.000, grasrotandelen kr
27.000 og gaver kr 17.000 (hovedsakelig knyttet til
bussdrift/bussgruppen). Driftstilskuddet fra Ruter
ble i 2012 økt fra ca kr 144.000 til kr 300.000 (pluss
kr 20.000 for regnskapsbistand) fordi beløpet også
skulle dekke bygningsdrift på Rodeløkken og Follum.
I forbindelse med inngåelse av driftsavtalen gjeldende fra 1. januar 2013, vil kostnader til bygningsdriften overføres til Ruter, og LTFs driftstilskudd vil
bli redusert tilsvarende.
LTFs totale driftskostnader endte i 2012 på ca kr
670.000. Av dette utgjør de største utgiftspostene
museumsbutikken kr 60.000, bygningsdrift Vognhall
5 kr 80.000, bygningsdrift Rodeløkken kr 83.000,
bygningsdrift Vinterbro kr 35.000, Lokaltrafikk
(trykking og porto) kr 55.000, kostnader knyttet til
administrasjon av foreningen kr 126.000, drift av
kjøretøy (varebil, lastebil, forsikringer, bompenger
etc) kr 61.000 og drift av bussparken kr 168.000,
hvorav bussopplag på Ulven utgjorde kr 123.000.
Alle beløp er avrundet, det henvises til regnskapet
for nøyaktige tall.

Kommentarer til prosjektmidler
I 2012 har LTF mottatt totalt ca kr 959.000 i prosjektmidler, mens vi har hatt prosjektkostnader på
ca kr 1.176.000. «Underskuddet» skyldes forbruk av
ikke-benyttede midler fra tidligere år. Se egen faktaboks for informasjon om de største tildelingene i
2012. De største kostnadene knyttet til prosjektmidler har i 2012 vært istandsettelse av Oslo Sporveiers
buss nr 964, leiekostnader 600-vogner Follum, forprosjekt Hawatog, restaurering av Holmenkollbanevogner og utstyr til Rodeløkken (blant annet elektriske løftebukker for buss) . Det har også vært aktiviteter knyttet til flytting av museumsvogndeler mellom lokasjonene og henting/istandsettelse av Høkavogn 249.

Driftsinntekter

Foreslått

Regnskap

Museumsdrift etter ny driftsavtale1

120.000

0

Bussutleie2

99.000

99.743,65

Kontingent

149.000

149.359,43

Driftstilskudd Ruter (est. reduksjon fra kr 300.000 etter ny driftsavtale)

140.000

320.000

Grasrotandelen

26.000

26.832

Andre inntekter3

10.000

221.267,95

Totalt

544.000

817.203,03

1: Inntekt er basert Ruters billettsalg og salg i museumsbutikken fratrukket kostnader knyttet til museumsbutikk etter ny driftsavtale

2: I tillegg kommer tildelte prosjektmidler beregnet på bussdrift kr 200.000
3: Reduksjonen i inntekter skyldes ny driftsavtale,
men kostnadsbasen er forholdsmessig redusert.

Driftskostnader

Foreslått

Regnskap

Bygningsdrift Vinterbro4

35.000

34.991,57

Lokaltrafikk (trykk og porto)5

108.000

54.748,27

Administrasjon6

116.000

126.547,12

Transportmidler

69.000

61.041,09

Bussdrift7

140.000

168.413,99

Andre kostnader (ikke bundet og ikke fordelt, må gjøres av nytt styre)8

76.000

223.943,66

Totalt

544.000

669.685,70

4: Kostnader for bygningsdrift Vognhall 5, Rodeløkken og Follum er fra 2013 overført til Ruter.
5: Basert på fire utgivelser i 2013 i stedet for to utgivelser som i 2012.
6: Noen administrative kostnader er overført Ruter
for 2013.
7: Kostnadsbasen er noe redusert for 2013 pga det
omfattende arbeidet som har vært gjort med vinterlagring av busser på Follum. Oppå dette beløpet
kommer økt aktivitet som følge av tildelte prosjektmidler til buss.

8: Det antas at det er hensiktsmessig at nytt styre
selv disponerer øvrige ikke-bundne midler, men
at nytt styre i stor grad baserer seg på avtroppende styres innspill om viktige fokusområder for
2013. Den store differansen fra 2012 skyldes bygningsdriften som ikke lenger belastes LTF.
I tillegg til budsjettforslaget for drift kommer disponeringen av tildelte prosjektmidler for 2013
(se punktet fokusområder) og for tidligere år. Disse midlene har allerede bindinger knyttet til tildelingen og kan ikke justeres.
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Driftsavtale med Ruter

Fokusområder 2013

I forbindelse med at Ruter As betaler et betydelig
leiebeløp for Vognhall 5, Rodeløkken Maskinverksted og Jernstøperi og Follum oppsto det et behov
for en regulering av avtaleforholdet mellom LTF og
Ruter. Gjennom høsten 2012 ble det derfor utarbeidet et forslag til driftsavtale mellom LTF og Ruter. I
denne avtalen står LTF ansvarlig for museumsdriften og disponerer ellers alle arealer som i dag.
Ruter står som eier og ansvarlig for museet inkludert magasiner.

For 2013 vil det særlig være rutiner og overføring av
kontrakter knyttet til ny driftsavtale som medfører
et betydelig arbeid. Vi viderefører ellers et høyt ambisjonsnivå på aktivitetssiden. Det kan blant annet
illustreres gjennom tildelte prosjektmidler for 2013:

Det er viktig å presisere at avtalen ikke regulerer
eierskap til materiell eller gjenstander (samlingen)
eller kjøring med museumsmateriell. Avtalen regulerer heller ikke Vinterbro.
Utgangspunktet for avtalen er at dagens arbeidsfordeling mellom Ruter og LTF vil opprettholdes som
før. Endringene skjer først og fremst på et administrativt nivå som i liten grad berører medlemmene.
Endringene gjelder eierskap og avtaler knyttet til
museums– og bygningsdrift. Der LTF i dag står ansvarlig for billettsalg, museumsbutikk og leverandøravtaler, er disse forpliktelsene etter innføringen
av driftsavtalen gått over til Ruter.
Avtalen tar utgangspunkt i at det rent økonomisk
for LTF vil være et ”nullsumspill”, der overskuddet
fra museumsdriften faller tilbake til LTF. Generelt
driftstilskudd til foreningen vil bli opprettholdt på et
tilsvarende nivå som tidligere og eventuelle rådsmidler/andre prosjektmidler er ikke berørt.
Det kan ellers nevnes at driftsavtalen bryter med
prinsippene som ligger til grunn for museumsutviklingsprosjektet som går parallelt. For et fremtidig
opplevelsessenter for kollektivtrafikken er utgangspunktet en selvstendig organisasjon som skal stå for
museumsdriften. Driftsavtalen er derfor av midlertidig karakter.
Selve avtalen er opprettet i tett samarbeid mellom
styret i LTF og Ruter. Vi har også hatt god bistand
fra to av våre medlemmer som er jurister, Haakon
Magnus Preus og Sven Marius U. Gjeruldsen-Halle.
17. desember 2012 ble det gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i LTF der avtalen ble besluttet inngått. Avtalen ble etter dette signert av
Ruter og LTF og ble gjort gyldig fra 1. januar 2013.
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Sporveismuseet Vognhall 5: Kr 225 000
Rodeløkken (tilgjengeliggjøring av magasin for
publikum): Kr 200 000
Veteranvognskjøring (istandsettelse trikk og
buss):
Kr 500 000
Restaurering historiske vogner: Kr 50 000 (av
Ruter foreslått omdisponert til Rodeløkken)
Sikkerhet: Kr 50 000

På rapporteringssiden har vi fått skjerpede krav fra
Ruter og noe av arbeidet på økonomisiden består
derfor i å innføre bedre rutiner knyttet til prosjektoppfølging i 2013.
For driftssiden vil mange av kostnadene knyttet til
museums- og bygningsdrift bli overført til Ruter. Det
betyr at den økonomiske risikoen for LTF reduseres.
Eksempelvis vil selv små svingninger i strømforbruk
kunne være en utfordring å absorbere for LTFs økonomi, mens slike usikkerheter er fra 2013 overført til
Ruter.
For bussutleie vil det være avgjørende å få til et godt
regime knyttet til turbilløyve og vedlikehold for å
opprettholde dagens oppdragsnivå.
Foreningens varebil er i disse dager helt nedkjørt og
blitt solgt som delebil. Det er et sterkt behov for ny
varebil for å kunne opprettholde aktivitetsnivået i
2013.

Rodeløkken og Follum
Rodeløkkens Maskinverksted og Follum nord
Med flyttingen til Rodeløkkens Maskinverksted og
Follum nord har vi fått en helt ny mulighet for lagring av kjøretøy og utstyr. Lagrene betyr en betydelig avlastning for særlig Vognhall 5, men også Vinterbro.
LTF har nå anslagsvis sju tusen kvadratmeter med
lagringsplass under tak. Dette setter oss i en meget
gunstig situasjon sammenliknet med mange av våre
foreningskollegaer i inn- og utland.

Rodeløkken gir mulighet for både magasinering
og vedlikehold. Foto: Kristian Kortgård

Rodeløkkens Maskinverksted
Rodeløkken er nå blitt LTFs hovedbase. Det er herfra
foreningen administreres. Vi har fått gode kontorlokaler og mulighet til å avholde møter. At bygningen
er en arkitektonisk perle med jernbanehistorikk,
gjør den jo ikke mindre interessant for oss. Bygningen gir lagerplass til i alt to tunnelbanevogner,
tre busser (hvorav én plass er reservert for verkstedsformål), seks bredprofil forstadsbanevogner,
fire sporvogner samt skinnerenseren (pr.
31.12.2012). I tillegg har vi ytterligere én plass for
vedlikehold av gummikjøretøy. Dessuten har vi
montert pallereoler langs veggene som tillater en
hensiktsmessig plassering av reservedeler til sporvogn og buss. Vi er dermed endelig i ferd med å få
til en brukbar lagringsløsning for alle delene våre.
Og ikke minst; vi kan raskt finner fram deler vi
trenger.
Lokalene på Rodeløkken har etter hvert gitt oss mulighet til å drive med bussvedlikehold. Dette var ikke
mulig i Vognhall 5. Rodeløkken er blitt et samlingssted for medlemmer som har lyst på å ta i et tak.
Gode garderobeforhold og muligheten til å koke seg
en kopp kaffe gjør at arbeid og hygge kan kombineres. Det er en utfordring å få hevet standarden på
den sporbundne delen av vognparken som er

plassert på Rodeløkken. Oppussingen av HKB 205
viser like fullt at det er mulig også å oppgradere
trikk i denne bygningen. LTFs trikkeinteresserte har
dermed også fått en mulighet de sårt har saknet.
Bussmiljøet i LFT ser fram til dette samarbeidet.
Så langt har vi i liten grad sluppet publikum inn i
hallen. Vi har imidlertid hatt besøk av fellesrådet
for historielagene i Oslo og av aktive på Krøderbanen. Vi arbeider sammen med Ruter for å finne en
egnet måte å framvise materiellet for et bredere
publikum. Vi ser også hallen og den virksomheten
vi driver med der som et godt rekrutteringssted for
nye medlemmer.
Forholdet til huseier har voldt en del problem idet
denne ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp det vi
har forstått som inngåtte avtaler. Problemet har
vært såpass omfattende at vi har sett oss nødt til å
kople Ruter inn i forholdet. Denne situasjonen er
ikke tilfredsstillende løst ved årsskiftet 2012/13.
Follum Nord
Mens Rodeløkken er blitt et sted for aktivitet, har
Follum Nord fått rollen som fjernlager. Området
ligger fem kvarters bilkjøring fra Oslo.
Hallen er fylt opp med vogner, hovedsakelig tbanevogner. I tillegg har et par sporvogner funnet
veien dit. På samme måte som tilfellet har vært
med Rodeløkken, har vi også montert pallereoler i
bygningen. Hallen huser nå det meste av utstyret vi
har fått fra t-banen sammen med trikkedeler og en
del bussutstyr.
Høsten 2011 ble også tre 600-vogner fra Holmenkollbanen sendt til Follum. Etter ønske fra huseier
ble disse flyttet inn blant det øvrige materiellet.
Dette gjorde at arealet for bussplassering ble redusert. Vi har derfor nå leid ytterligere plass på Follum til hensetting av seks busser. Disse er hovedsakelig hentet fra Ulven. Leieprisen på Follum er bare
en brøkdel av hva vi ut med i Oslo. Follum har dermed spart oss for store summer i leieutgifter.
Vi har vært dessverre vært noe plaget av hærverk
på Follum. Vi har derfor klare planer for en bedre
sikring av anlegget gjennom bedre alarmanlegg. Vi
har et godt og konstruktivt samarbeid med huseier
om praktiske spørsmål rundt leieforholdet.
Ved årsskiftet 2012/13 huset Follum nord i alt 15
sporbundne enheter og 14 busser.
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Vognparklisten
Oversikten viser de 139 enhetene som pr. 31.12.2012 eies og/eller disponeres av LTF, herunder 85 skinnegående, 41 busser og 13 andre kjøretøy.
Alle enheter er tatt med selv om noen av dem er demontert eller mangler vitale deler. Det var ingen utrangeringer i 2012. Det var fire nyerhvervelser i 2012; en sporvogn, en buss og to arbeidskjøretøy.
Selskap/nr.

Byggeår

A. Hestesporvogner (4 stk.)
KSS 5
1875
KSS 6
1875
KSS 9
1875
KSS 32
1888

Plassering
Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Vinterbro

B. Motoriserte sporvogner (35 stk.)
Hkb 1
1897
Hkb 8
1897
KSS 32
1899
OS 70
1913
KSS 87
1913
OS 203 (ex. KSS/OS 90)
1913
OS 91
1913
KES 307
1913
KSS 95
1914
KSS 96
1914
EB 1001
1917
KES 322
1918(1899)
OS 6
1918(1899)
EB 1007
1920
OS 121
1922(1899)
OS 149
1922
OS 393 (ex. BB 3)
1924
OS 395 (ex. BB 1)
1924
OS 397 (ex. AB 7)
1926
EB 1013
1932
OS 163
1937
OS 166
1939
OS 170
1939
OS 196
1939
OS 199
1939
OS 183
1940
EB 1011
1952
OS 215
1953
OS 234
1957
OS 38
1957(1913)
OS 247
1958
OS 249
1958
OS 148 (ex. EB 1004)
1960
OS 277
1961
OS 207 (ex. OS 267)
1987(1953)

Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Grefsen
Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vinterbro
Vognhall 5
Follum
Vognhall 5
Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Vinterbro
Ulven
Alnabru R
Vinterbro
Vognhall 5
Alnabru R
Alnabru R
Vognhall 5
Vognhall 5
Follum
Holtet
Vinterbro
Ulven
Vognhall 5

C. Sporvognstilhengere (9 stk.)
HTM H43 (ex. KSS 230)
1910
KSS 220
1911
KES 347
1913
OS 647
1913
OS 634
1924
OS 586
1953
EB 1049
1955
OS 661
1956(1909)
OS 563
1956

Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Grefsen
Vognhall 5
Follum
Alnabru R
Vognhall 5
Vognhall 5

D. Bredprofilede forstadsbanevogner (12 stk.)
Hkb 31
1910
Hkb 32
1910
Hkb 42
1917
Hkb 110
1930(1964)
Hkb 205
1934
BB 308
1942
Hkb 501
1947
Hkb 602
1951
Hkb 604
1951

Alnabru R
Alnabru R
Vognhall 5
Vognhall 5
Alnabru R
Alnabru R
Alnabru R
Follum
Alnabru R
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Selskap/nr.

Byggeår

Plassering

BB 405
Hkb 609
Hkb 611

1954
1955
1955

Vognhall 5
Follum
Follum

E. T-banevogner (12 stk.)
OS 1002
OS 1018
OS 1076
OS 1089
OS 1092
OS 1129
OS 1141
OS 1306
OS 1320
OS 1335
OS 2006
OS 2007

1964
1965
1966
1967
1967
1972
1976
1978
1981
1985(1976)
1994
1994

Follum
Alnabru R
Alnabru R
Vognhall 5
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum

F. Arbeidsvogner (13 stk.)
Hkb (godsvogn)
OS (snøplog)
Hkb (grusvogn)
OS 318 (flatvogn)
Hkb L2 (lok.)
OS 312 (smie)
OS 313 (flatvogn)
OS 314 (isharv)
OS 307 (skinnesliper)
OS 398 (ex. OS 303 plogvogn)
OS 118 (lok.)
OS 372 (lok.)
OS 345 (grusvogn)

1901
1912?
1915
1915
1918(1955)
ca. 1918
?
?
1922
1951(1912)
1954
1966
1968(1920)

Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Follum
Vinterbro

G. Hestekjøretøy (3. stk)
DO (hesteomnibuss)
Ullevål (ambulanse)
Ullevål (ambulanse)

ca. 1880
1886?
1913?

Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro

H. Trolleybusser (4 stk.)
DKT 11
OS 810
BS 607
BS 302

1938
1951
1959
1972

Drammen
Vognhall 5
Bergen
Bergen

I. Diesel– og bensinbusser (37 stk.)
Vognkasse
ca. 1918
EB 2 (C-4052)
1924
OS 177 (A-177)
1933
OS (A-180—A-199)
1936/37
OS 991 (A-191)
1936
OS 744 (A-15744)
1939
OS 745 (A-15745)
1939
SR (C-16120)
1947
GT (C-17888)
1947
SBC 172 (A-15172)
1947
SBC 163 (A-15163)
1951
LT RT4363 (DC 31053)
1953
RR 62 (F-30062)
1953
NSB 849 (D-14849)
1955
DBO 428 (A-15428)
1956
OS 285 (A-15930) ex. OS 930 1958
SBC 191 (A-15157)
1961
DBO 465 (A15465)
1964
OS 720 (A-15720)
1964

Vinterbro
Rosenhlm
Engelsv.
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Alnabru R
Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Vognhall 5
Alnabru R
Follum
Vinterbro
Vinterbro
Follum
Follum

Selskap/nr.

Byggeår

Plassering

BO 46 (H-6629)
BFB 49 (C-4649)
NSB 149 (C-30327)
SBC 161 (A-15161)
OFB 67 (A-15667)
OS 835 (A-15835)
OFB 431 (BL 45822)
ØRB 20 (CC 64879)
OS 964 (DC 43251)
BFB 23 (BL 56523)
RBT 4 (TV 35505)
RB 56 (DC 75891)
OS 717 (KZ 29479)
OS 793 (SR 18712)
LB 12 (BN 38312)
NB 347 (BN 49647)
UB 042 (HS 70313)
OS 932 (SR 89932)

1964
1965
1967
1967
1968
1969
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1981
1987
1988
1990
1993
1997

Follum
Ulven
Follum
Alnabru R
Follum
Ulven
Follum
Follum
Alnabru R
Follum
Ulven
Alnabru R
Ulven
Ulven
Follum
Follum
Follum
Follum

J. Arbeidskjøretøy (6 stk.)
OS 351 (mobilkran)
1949
GHO (F-30538)
1955
OS (A-969) (skinnerensebil) 1956
OS (A-955) (billettbil)
1959
OS 178 (DA 3613) (tårnbil)
1974
OS 404 (KZ 24888) (billettktr.) 1977(1993)
KTP 372004 (DH7795)(lastebil) 1989

Vinterbro
Vinterbro
Alnabru R
Vognhall 5
Vinterbro
Ulven
Vinterbro

K. Diverse kjøretøy (3 stk.)
Lastebil (KE 56197)
OS 365 (sveisegenerator)
OS 201 (DH 77201)

Alnabru R
Vinterbro
Vognhall 5

1967
1976
1996

Forkortelser:

AB
A/S Akersbanerne
AEC Associated Equipment Company Ltd.
AEG Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin
Arna Arna Bruk A/S / Arna Busser AS
BB
A/S Bærumsbanen
BES Bergen Elektriske Sporvei
BFB Bærums Forenede Bilruter A/S
BO
BO-bussene, Skien
Breslau
Maschinenbau-Anstalt Breslau (evt. Hofmann)
BS
AS Bergen Sporvei
DBO A/S De Blå Omnibusser
DKT Drammen Kommunale Trikk
DO
Drammens Omnibus
DOBHF
Drammen og Omegn Busshistoriske Forening
EB
A/S Ekebergbanen
ELIN Elektrische Industrie AG

Falkenried Waggonbauanstalt Falkenried der Hamburger
Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft, Hamburg
GHO Godsruten Hønefoss-Oslo/Engeseth Busslinjer A/S
GS
Göteborgs Spårvägar AB
GT
Rutebileier Guttorm Torgersen (Enebakk og Rælingen
bilruter)
HaWa Hannoversche Waggonfabrik AG, Hannover-Linden
Herbrand
Waggonfabrik AG vorm. P. Herbrand & Cie, Köln
Ehrenfeld
Hkb A/S Holmenkolbanen
HTM Haagsche Tramweg Maatschappij
Hägglund
AB Hägglund & Söner
Høka Hønefoss Karosserifabrikk
Iversen
A. W. Iversens Karosserifabrikk AS
KES A/S Kristiania elektriske Sporvei
KKS Kristiania Kommunale Sporveie
KSS A/S Kristiania Sporveisselskab
KTP(AS) Kollektivtransportproduksjon AS
Larvik Larvik Karosseri A/S
LB
Lommedalsbussen A/S
LT
London Transport Ltd.
MAN Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Nürnberg/
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG
MV Metropolitan-Vickers Electrical Company Ltd.
NB
Norgesbuss AS
NEBB A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri
NSB NSB Bilruter
NTM Norsk Teknisk Museum
OFB Oslo & Follo Busstrafikk as
OS
AS Oslo Sporveier
OVS Oslo Vognselskap
RB
Romeriksbussene
RBT Romerike Busstrafikk A/S
RR
Ringeriksruten
RSJ
Ransomes, Sims & Jefferies Ltd.
SBC Ing. M.O. Schøyens Bilcentraler as
ScV Scania-Vabis
Skabo Skabo Jernbanevognfabrik A/S
Siemens/SS Siemens-Schuckert-Werke GmbH
SR
Siggerudruten (Rutebileier Henry Solberg)
Strømmen Strømmens Værksted A/S
Tide Tide ASA
UB
Unibuss
UEG Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin
Ullevål
Ullevål Sykehus
van der Zypen
van der Zypen & Charlier GmbH
VBK Vestfold Bil & Karosseri A/S
VH
British Westinghouse Electric & Mfg. Co. Ltd.
ØRB Øvre Romerike billag AS

13

Rullende materiell
Overtakelse av vogn 249
Alt for flere år siden fikk LTF tilbud av Svenska
Sporvägsälskapets Stockholmsavdelingen, tilbud om
å over deres vogn 700. Dette er tidligere Oslo
Sporveiers vogn 249, en Høka-vogn fra 1958. Denne
ble solgt til Stockholm da Høkavognene ble tatt ut
av trafikk tidlig på 1990-tallet. I Stockholm har den
gått som kafevogn.
Saken ble aktualisert i samarbeidet mellom Ruter,
KTP og LTF om kjøring med museumsmateriell i
Oslo. Oslotrikken gav i denne prosessen uttrykk for
behov for en vogn som kunne dekke noe av
etterspørselen etter utleievogn. På denne bakgrunn
tok vi kontakt med våre svenske kollegaer som raskt
sa seg villig til å selge 249 tilbake, for en svensk
krone. I nært samarbeid med Oslotrikken og Ruter
ordnet vi et spleiselag for å dekke utgiftene til
transport. Vogna kom tilbake i 10. oktober. Den ble
raskt sendt til Holtet. I ettertid er det arbeidet med
å istandsette vogna for drift i Oslo.

2012 var et bra år med hensyn til kjøreoppdrag, noe
som ga et godt bidrag til dekning av driftskostnader.
På tampen av sesongen hadde foreningen to store
oppdrag som mobiliserte hele den operative vognparken; nemlig et oppdrag for Sykepleierforningen
som endte på Gaustad Sykehus og Krigsskolens årlige rebusløp. Dessverre var vi litt for få sjåfører for
anledningen, så vi måtte leie inn to profesjonelle
sjåfører fra Unibuss Tur. Vi sliter også litt med at
altfor få stiller opp til dugnadsarbeid også i forbindelse med restaureringsarbeider såvel som rydding
og annet forefallende.
I 2012 erhvervet vi oss også ett nytt kjøretøy, nemlig
en 1947 modell Volvo B513 med karosseri fra
A.W.Iversen. Motor går som en klokke, mens bremser må overhales, samt noe rustsveising i hekken og
interiørarbeider må til for å få denne perlen på veien. I all hemmelighet har Hans Martin Kollerød påbegynt litt restaureringarbeide. Opprinnelig hadde
den reg no C-17888 og gikk bl.a. i lokal rutetrafikk
mellom Mørk og Enebakk. På tampen av året ble
også OS793 formelt overtatt av foreningen, en Volvo B10R med Arna Karosseri som vi har disponert
de siste årene. Som tiltak for å spare oppstallingskostnader er også flere vogner som ikke blir så ofte
blir brukt flyttet fra Ulven til Follum.

964:

Vogn 249 (ex. 700) har akkurat blitt losset av
lastebilen på Kjelsås høsten 2012. Foto: Espen Norman Røe

Veterantrikkjøring
LTF kjørte veterantoget 70 + 647 hver siste søndag i
måneden. I juli og august kjørte vi hver helg i
samarbeid med Ruter og Oslotrikken.
Denne kjøringen er et meget populært innslag i
bybildet. Vi hadde mer enn 8 000 reisende med
veterantrikken i 2012.
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Etter at 964 kom tilbake fra restaureringen på Vest
Lillestrøm, tok vi fatt på den endelige ferdigstillingen. Interiøret måtte kompletteres og dels erstattes
med nye deler. Vi var så heldige at vi kom over en
delebuss fra Trondheim som stod på Hønefoss. Deler fra denne bidro i stor grad til å muliggjøre ferdigstilling av så vel interiør som eksteriør. Vinduer,
vannlister, holdestenger og mye annet kunne problemløst tas ut fra trønderbussen og settes direkte
på 964. Dette sparte oss for arbeid, og ikke minst
penger. Det har vært mye arbeid med å komplettere førerplassen. Dessverre var de originale setetrekkene i skai i svært dårlig stand. Her har vi brukt seter fra trønderbussen. Disse avviker noe i farge,
men vil gjøre nytten inntil videre. Aluminiumlist til
benkene måtte også monteres.
Utvendig var montering av lister var en omfattende
oppgave. Også her kom listverket fra delebussen
godt med. Det er i tillegg skiftet ryggelys, blinklys og
markeringslys. Arbeidet med bussen fortsetter ut
over i 2013.

Buss 964 utenfor Rodeløkkens Maskinverksted hvor den får de siste monteringer før Eu-kontroll. Foto: Roy Budmiger

Annet vedlikehold:
Vi har utført vedlikehold på flere av våre busser. BFB
4649, OFB 67, OS 404, NSB 849, DBO 465, RBT 4, OS
793 og SBC 161 har alle vært inne i verkstedet for
ulike arbeider.
LTF anskaffet i 2012 fire løftebukker. Disse har vært
flittig brukt og vist seg meget anvendelige. Alle
arbeidene med buss har vært utført i lokalene på
Rodeløkken Maskinverksted. Det har vært en stabil
gruppe som har funnet veien til hallen, fortrinnsvis
på tirsdager og torsdager.

Fra første oppstart av EB-2 våren 2012. Foto: Kristian Kortgård

Ekebergbanebuss nr. 2:
LTF inngikk i 2012 en avtale med Norsk teknisk museum om en istandsettelse av Ekebergbanebuss nr.
2. Bussen eies av NTM, men den har vært utstilt i
Vognhall 5 helt siden museet åpnet i 1985. Bussen
har ikke vært kjørbar på svært mange år. Arbeidet
ble igangsatt rett over nyttår 2012. Det har foregått i
kjelleren på Rosenholm bussanlegg.
Det har først og fremst vært motoren som har vært
gjenstand for renovering. Av arbeid som har utført
kan særlig nevnes: overhaling av ventiler, forgasser
og dynamo, ny drivaksel til oljepumpe og tetting av
synlige sprekker i motorblokk og andre synlige lekkasjer. Alle pakninger er byttet og nye slager montert.
Alle stag er overhalt.
I tillegg er det utført omfattende forbedringer på det
elektriske anlegget, som var i svært dårlig stand.
Også hjullagre og bremser er grundig ettergått. To
nye dekk er anskaffet.
Det er totalt bruk ca 14 000 kr. til bussrestaureringen. Det er lagt ned rundt 130 arbeidstimer i bussen.

Nyervervet buss fra 1947 hentet i Enebakk.
Bildet fra befaringen sommeren 2012. Foto:
Kristian Kortgård

Reparasjonen av EB 2 er et godt eksempel på hvordan LTF også kan inngå samarbeid med andre for å få
istandsett historisk interessant materiell fra vårt område. EB 2 er etter all sannsynlighet Norges eldste
bevarte kjørbare museumsbuss. Den har aldri vært
gjennomgående restaurert og er derfor svært autentisk. Det er dermed et helt unikt museumsobjekt LTF
har bidratt med å få istandsett for ettertiden.
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Arrangementer
Rutebilhistorisk forenings treff på Røros
Årets rutebiltreff ble arrangert på Røros i mai. LTF
stilte opp med én buss denne gangen. Det var BFB C
-4649. Det var en hyggelig helg for gjensyn med
bussinteresserte fra hele Norge.

"Men det var Lokaltrafikkhistorisk Forening som
gjorde den aller viktigste jobben med å inkludere
publikum: Å stille med en gammel bybuss og to
forstadsbusser samt nok sjåfører og instruktører til å
kunne ta med seg publikum på gratis byrundturer
hver halve time. En innsats arrangørene er dypt
takknemlige for. Undertegnede (T I Volla
red.anm.) var selv med på siste avgang, og da var til
og med ståplassene i Oslo Sporveiers alu-fargede
Leyland Tiger i ferd med å bli fylt opp. Byborgernes
reaksjoner på den gamle bussen rundt i sentrum var
også tydelig positive. Noe av det mest overraskende
var at også mennesker som er altfor unge til å kunne
huske Leyland-bussene lyste opp i store smil ved
synet av denne".
Arrangementet må derfor sees på som en absolutt
suksess for LTF.

BFB4649 på vei til treffet på Røros. Foto:
Kristan Kortgård

Nasjonal Motordag i Oslo
Onsdag 6. juni ble det arrangert nasjonal motordag
på Rådhusplassen. Som initiativtaker stod bladet
Motorveteran sammen med i alt 18 påmeldte
veteranbilklubber. LTF var innbudt til å stille med
busser. Det gjorde vi, og for anledningen brukte vi
tre av våre 60-tallere. De gikk i skytteltrafikk mellom
Stortorvet og Rådhusplassen. Bladet Motorveteran
skrev i etterkant:

DBO 465 deltok som en av tre veteranbusser fra LTF på den
nasjonale motordagen 06.06.2012. Foto: Kristian Kortgård
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Fra Sporveismuseets dag 2012. Foto: Kristian
Kortgård

Sporveismuseets dag i Vognhall 5
Tradisjonen tro arrangerte vi også i år
”Sporveismuseets dag”, denne gang søndag 2.
september. Vi valgte i år å holde det i tilknytning til
Sporveismuseet i Vognhall 5. opplegget fulgte
tradisjonen med vafler og brus, omvisninger i
museet og kjøring på Bussringen. Ikke alle føler for
en times busstur full av historisk informasjon. De blir
gjerne med på en tur med buss av edel årgang i
nærområdet. En leddvogn stakk også innom; SL-79
feiret jo tretti år i oslotrafikken dette året. Vi hadde
også hentet inn moderne bussmateriell for å vise
utviklingen i kollektivtrafikken gjennom årene.

Disse dagene med åpen vognhall og tilbud til de besøkende noe ut over det vanlige er alltid en suksess. I
samarbeid med Ruter fikk vi utarbeidet en plakat som
hang på buss og trikk; dessverre ikke på T-banen denne gang. I alt hadde vi 290 betalende besøkende. Vi
kjørte fire turer med bussringen, dvs. rundt regnet 30
x 4 = 120 reisende + et ukjent antall reisende på den
kortere turen i nærmiljøet.

Kulturnatt 14. september
Å delta på Kulturnatta er blitt en tradisjon for LTF.
Denne finner gjerne sted i slutten av september. I år
stilte vi med kveldsåpent museum mellom 18.00 og

Stemningsfylt på Sporveismuseet under
Kulturnatta 2012. Foto: Kristian Kortgård

22.00. I tillegg kjørte vi trikk, 70+647, på Majorstua
ring. Det gikk skyttelbuss mellom Vognhall 5 og Majorstukrysset for å frakte folk mellom museet og trikkeholdsplassen.
Mange var de som fant veien til museet. Der fikk de
omvisning i en stemningsfull vognhall. Selv om dette
ikke gir oss de store inntektene (gratis adgang), er det
likevel med på å gjøre museet kjent.

Samarbeid med
andre
Riksantikvaren:
LTF har i de senere årene etablert et tettere samarbeid med Riksantikvarens seksjon for tekniske kulturminner. Også Ruter har i flere omganger benyttet
Riksantikvaren til rådføring i ulike bevaringssaker.
Særlig kan vi nevne Riksantikvarens engasjement for
å sikre alle de gjenværende 600-vognene.
Tradisjonelt har ikke jernbane/-sporveismateriell
vært en del av det Riksantikvaren har gitt støtte til. Vi
opplever imidler tid nå at også vår sektor begynner å
bli mer anerkjent i museumsmiljøene. Vi opplever at
Riksantikvaren viser interesse for det arbeidet LTF har
nedlagt siden 60-tallet og særlig tror vi det tette samarbeidet med Ruter og andre har gjort at vi nå har fått
råd, veiledning og økonomisk støtte også fra statlige
organer. LTF mener samarbeidet med Riksantikvaren
må sees på som langsiktig. Staten støtter mange ulike
prosjekter, men bevilgningen for 2012 viser at vi har
en tillit som vi må forvalte videre og som forhåpentlig
kan føre til ytterligere økonomisk engasjement fra
Riksantikvarens side framover. Det er også nyttig med
uttalelser fra Riksantikvaren når støtte søkes også
andre steder. LTF valgte å sende en søknad om midler
for 2012. To prosjekter fikk støtte:
1. Skraping og oljing av Hkb-vogner plassert på Rodeløkkens mekaniske verksted
2. Forprosjekt Hawa-tog restaurering på eksterne
verksteder.

Totalt mottok LTF bevilgning på NOK 485.000.
Til høyre: HkB
205 skrapt og
oljet (foto: Kristian Kortgård)
Venstre: 149 er
en av tre sporvogner foreningen huser på Follum. (foto: Lars
Fredrik Andersen).
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1. Etter at HkB-vognene endelig er magasinert under gode forhold var tiden kommet for å vurdere å
gjøre noe med måten vognene framsto på. Vognene
framsto som noe nær sorte. LTF diskuterte lenge
om vognene skulle bevares med "HkB-patina", men
etter en nøyere studie konkluderte vi med at vognenes finish bar vel så mye preg av "LTF-patina" som
"Hkb-patina".
Etter at bevilgningen var mottatt ble det gjennomført en anbudsrunde for å finne en leverandør.
Dette viste seg å være overraskende vanskelig, men
til slutt sto vi igjen med to seriøse leverandører hvor
Brænd og Brodahl på Majorstuen ble valgt. Det var
ikke mulig å finne en leverandør som ga pris på
"ferdig produkt", kun timebasert. Til tross for grundige vurderinger i forkant viste prosjektet seg å
være vesentlig større enn forutsatt. Det ble arbeidet
så langt det var mulig, men dette betyr at kun 205
er noenlunde ferdig, mens vogn 31 er skrapet og
slipt ca 40 %. Arbeidene som er gjort er av meget
høy kvalitet og gjennomføringen skjedde raskt og
etter plan, men dessverre tillot ikke økonomien en
fullstendig ferdistilling.
2. I vårt nordiske og tyske nettverk av søsterorganisasjoner har restaurering på fremmede verksteder
vært diskutert. Erfaringene har virket delte; restaureringer i de baltiske land har krevet mye oppfølging
og vist at språkbarriærer er en utfordring. Tilsvarende utfordringer har også vist seg i Polen. Imidlertid
fikk sporveisverkstedet i Gera i Thüringen, Tyskland,
svært gode refersanser. Sporvejshistorisk selskab i
Danmark har benyttet verkstedet flere ganger og er
meget fornøyde. Støtte til et forprosjekt for restaurering av HaWa-toget ble innvilget av Riksantikvaren. Riksantikvaren endret oppdraget noe, de ønsket at rapporten skulle gjøres mer generell, uavhengig av vogntype og samtidig minnet de oss på at
Ekebergbanen feier 100 år i 2017.
Prosjektet ble igangsatt og kontakt med sporveien i
Gera ble etablert. To representanter var på befaring
i Oslo hvor vi besøkte Vinterbro, Rodeløkken, Vognhall 5 og Lager Nord. Særlig oppmerksomhet ble
viet Hawavognene 149 og 634 samt også EB 1007.
De gjennomførte en grundig gjennomgang av vognene, og særlig Hawa-vognene viste større rustskader i understell og bunnramme enn det vi var klar
over. Skadene er av all sannsynlighet forårsaket av
salt, skitt og dårlig rengjøring gjennom mange år.
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Etter besøket i Oslo mottok vi konkrete anbud på
restaurering av vognene. Senere i 2012 besøkte LTF
og Riksantikvaren sammen med en observatør fra
vår søsterforening i Trondheim verkstedet i Gera. I
tillegg til å få en orientering om trafikkselskapet og
verkstedet og bese pågående prosjekter diskuterte
vi inngående prinsipper for restaurering og potensielle konflikter mellom dette og bruk av moderne
metoder og materialer. Diskusjonene gjorde oss
trygge på at Gera er et verksted som leverer den
kvaliteten vi ønsker og etter en realistisk tidsplan.
Arbeidskostnadene er dog relativt høye, men gjenspeiler sluttproduktet.
Etter dette utarbeidet LTF en sluttrapport for forprosjektet som vil ligge til grunn for søknader til Riksantikvaren og andre. Rapporten konkluderer med at
restarueringer i Gera er mulig og av en kvalitet som
LTF aksepterer.

”Nordtrikk” - Nordisk museumstrikkkonferanse i Göteborg:
Den årlige nordiske konferansen ble i år avholdt i
Göteborg med Ringlinjen som arrangør. Som vanlig
holdt møtet høy faglig kvalitet. Göteborg har nylig
åpnet sitt eget museum i vognhallen.
Konferansen gir de ulike foreningene mulighet til å
presentere hva de har arbeidet med siste år samtidig som vi tar opp faglige temaer av interesse for
alle foreningene. Finland (Helsingfors) er nå blitt faste medlemmer slik at vi ikke lenger er bare skandinaviske. Men språket er fortsatt skandinavisk, hvilket er helt uproblematisk. I tillegg til de historiske
temaene som tas opp, får vi også anledning til å bli
kjent med de ulike sporveisbyene. Og her framtrer
Göteborg som forbilledlig blant trikkebyer i vår del
av verden. Dette gjelder både måten de drifter sin
museumsvognpark, men ikke minst hvordan de opererer en moderne sporveisdrift.

AHN. ”Arbeitsgemeinschaft Historische
Strassenbahn” – møte i Düsseldorf
Møtet i år ble avholdt i Düsseldorf. Det borger for
grundig tysk kvalitet på arrangementet. Düsseldorf
er en av de store trikkebyene i Tyskland, som også
har en anstendig museumsvognpark.
I år presenterte LTF ideene om et nytt opplevelsessenter for kollektivtrafikk.

Redegjørelsen vakte oppmerksomhet, ikke minst
fordi man i Oslo er villig til å satse såpass mye på å
vise fram kollektivtrafikkens historie. Selv blant
mange sporvognsinteresserte er Norden, og ikke
minst Oslo, temmelig ukjent område, selv om enkelte har en betydelig kunnskap også om hva som rører
seg på våre breddegrader. På samme måte som de
nordiske møtene er dette er forum for læring som er
svært nyttig for vår forening. Deltakerne kommer fra
foruten Tyskland fra Sveits, Østerrike, Frankrike,
Storbritannia, Italia samt Danmark, Sverige og altså
Norge.

Også i Düsseldorf kjører de museumssporvogner. Foto: Ukjent

-Profesjonell museums- og forretningsdrift, samt
reiselivskompetanse
-Forbedrede lokaler, med tilbud utover selve utstillingen (servering, gode toalettforhold, suvenirer,
lekeapparater, etc.)
Siden den gang har en arbeidsgruppe bestående av
Ruter, KTP og LTF sittet sammen og vurdert prinsippene for et nytt museum. Våren 2012 ble brukt til å
diskutere hva slags profil et nytt museum burde ha.
Det har også vært lagt ned mye arbeid i spørsmålet
om mulig egnet plassering av et slikt museum. Samarbeidsrelasjoner med andre museer har også vært
inngående drøftet. Resultatet av arbeidet er nedfelt
i en forprosjektrapport som ble lagt fram for styret i
Ruter rett over sommeren i 2012. Da hadde allerede
planen vært presentert for LTFs medlemmer på
eget medlemsmøte 25. juni. Ruters styre støttet planen om et nytt museum/opplevelsessenter for kollektivtrafikk. Arbeidet er videreført høsten 2012.
Sentrale problemstillinger har vært organisering av
museet, eierforhold særlig til vognpark, hvordan de
museumsfaglige forpliktelsene kan ivaretas, valg av
samarbeidspartnere og mulighetene for kjøring av
museumsmateriell. Arbeidet er videreført i 2013
med samme organisering som i 2012.

Fellesrådet
”23. oktober hadde vi besøk av Fellesrådet for historielagene. Dette er en sammenslutning av ale byens
historielag. Vi valgte å innby dem til Rodeløkken maskinverksted. Slik kunne de få se samlingen der med
vogner som ikke vanligvis er publikumstilgjengelige.
De fikk også en grundig orientering om vår forenings
virksomhet. Siden stedet ligger litt vanskelig til for
enkelte av deltakerne, stilte vi med tilbringerbuss.
Den returnerte også med dem som ønsket skyss tilbake.”

Ruter
På nyåret i 2012 innbad Ruter LTF og KTP til samarbeid om en videreutvikling av sporveismuseet. Utgangspunktet for arbeidet har vært:

Hvordan ser fremtidens museum for barn i
alle aldre ut? Foto: Henrik Sartz

-Organisering basert på langsiktighet og faglig integritet
-Kontinuerlig bemanning og utvidede åpningstider
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Sporveismuseet—Vognhall 5
I 2012 fikk vi midler til videreutvikling av Forstadsbane/T-bane utstilling som var planlagt å
skulle være årets store satsing på utstillingsfronten. Det er samlet elementer til utstillingen, men
arbeidet med å tømme utstillingsområdet for
deler tok i praksis det meste av arbeidskraften.
Det har vært kjørt bort atskillige paller bortimot 70 - med deler til buss og sporvogn fra
maskingravene i området ved spor 19, 20 og 21.
Mengden med deler hopet seg opp på Rodeløkken, og utgjorde ved årsslutt en betydelig hindring for en god utnyttelse av mulighetene i disse
lokalene. Den planlagte framdriften i utstillingsbyggingen i museet er med dette endret en del:
Arbeidet med å flytte de omtalte delene har forsinket arbeidet med det nye gulvet og plattformene som skulle sikre adkomsten til forstadsbanevognene. Dette arbeidet venter fortsatt på
utførelse ved årsskiftet. Det er imidlertid innhentet pris både på materialer og utførelse. Som
forberedelse til arbeidet ble det gjennomført en
omrangering av bussene på spor 21 i midten av
april.

"Sporveismuseets dag" ble arrangert 2. september og vi kunne by på tur med "Bussringen", kjøring med veteranbuss mellom museet og Frogner plass, samt salg av forfriskninger og bøker.
Stor dugnadsinnsats sikret et vellykket arrangement - ikke minst vaffelstekingen som er et must
på disse dagene. Besøket var svært godt, vi hadde tett oppunder 300 betalende gjester og en
omsetning på ca 19 000 kroner.
Oslo Kulturnatt ble arrangert fredag 14. september, og Sporveismuseet bidro med kjøring av veterantrikk 70+647 på "Majorstua-ringen" og tilbringertjeneste med Leyland Worldmaster mellom Majorstu-krysset og museet. På museet var
det omvisning samt salg av bøker, magasiner,
samt kaffe og muffins etc. Museet holdt åpent
mellom kl 18 og 22. Og foreningens medlemmer
holdt alle aktivitetene i gang!

Vi har i år bidratt til en utstilling hos Norges
Bank. Litt spesielt, men i 2012 gikk bruk av 50øresmynten over i historien. Dermed er minste
myntenhet krone, og dette ønsket Norges Bank
å markere med en utstilling over 50-øringens
Den planlagte utstillingen om "Sanntid" er ikke
historie. I perioden har derfor en rull 50-øres
realisert, og i løpet av 2012 ble Trafikanten og
hele denne virksomheten en del av Ruter. Utstil- billetter for Almex-F vært å se i Norges Banks
lingen vil nok ikke bli realisert slik den var tenkt, lokaler.
men innsamling av utstillingselementer fortsetter. Det er i år overtatt to billettautomater; en For Sporveismuseets del var utgangen av 2012
salgsautomat av typen "Ascom" som selger både litt spesiell. Ved årsskiftet var det Ruter som sto
som eier av museet, og ikke lenger LTF. Forebilletter og kort. Den tar sedler og kan gi igjen
ningen drifter museet gjennom en samarbeidsvekslepenger. Denne automaten var den mest
avanserte av typen tilpasset det gamle papirba- og driftsavtale etter at det ble klart at dette i
praksis var eneste mulighet i og med at foreningserte billettsystemet. Det er også overtatt en
mindre automat av typen "Schlumberger" som en og driften av museet er så tett vevd sammen
med Ruters egen økonomi. I praksis er forskjelkanskje var best kjent på ytterstrekningene på
de vestlige forstadsbaner. En stor takk går til av- len kun noe vi merker på det administrative og
delingen på Ryen verksted som har hatt vedlike- økonomiske planet. Driften går som normalt og
holdsansvaret for maskinene og som har levert museet bemannes av våre museumsvakter. Året
oss automater som i prinsippet skal være drifts- kom også med en stor forbedring av publikumsarealene. Etter en stor dugnadsinnsats i julen
klare, hvilket innebærer en teoretisk mulighet
2011 kunne vi åpne ny og bedre vestibyle i jafor at de kan opereres i museet. Det er også
nuar 2012.
overtatt billetter og billettmaskiner (Almex) av
eldre typer som var tatt vare på etter nedleggelsen av den gamle billettforvaltningen. Vi skylder
de dedikerte medarbeidene i begge nevnte avdelinger en honnør for interessen for å ta vare
på restene av det analoge billettsystemet som
fra våren 2013 faktisk skal være helt borte.
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Det er nå for første gang mulig å tilby våre gjester
sitteplasser i oppvarmet lokale, og sammen med en
foreløpig svært begrenset meny med kaffe, lefse,
muffin og kvikk-lunsj kunne vi også for første gang si
at vi har et slags serveringstilbud. En stor takk går til
våre entusiastiske vakter som holder åpent lørdag,
søndag og mandag hele året. Driften av museet er
bærebjelken i foreningens samarbeid med Ruter og
den viktigste delen av vårt ansikt utad.
Året 2012 skulle også vise seg å være det mest
aktive året for planene med en videreutvikling av
museet. I samarbeid med Ruter er det satt ned en
arbeidsgruppe som skal forme rammeverket for et
nytt museum og opplevelsessenter. I den
forbindelse er det lagt ned et stort arbeid i å
kartlegge omfanget og ikke minst eierskapet til vår
etterhvert omfattende vognpark.

Av gruppens arbeid framgår det at museet bør ha
større lokaler, med sporforbindelse til
sporveisnettet, at Vognhall 5 må spille en rolle både
for magasinering og operativ drift av
museumsvogner, og ikke minst at bygnignen
bevares i den skikkelsen den har i dag. Videre
bygger planene på at LTF skal spille en viktig rolle i
det videre arbeid med bevaring og istandsettelse av
materiell, der den frivillige innsatsen vil bli en svært
viktig faktor ved videre bruk og disponering av
historiske vogner. Arbeidet i prosjektgruppa
viderføres i 2013. Planene for nytt sporveismuseum/
opplevelsessenter er presentert i en artikkel i
Oslotrikkens internblad "Trikkeliv" og på et
medlemsmøte for foreningens medlemmer i juni.

Plakater for museet
som prydet trikkene og
bussene i anledning
”Sporveismuseets dag”
02.09.2012. Faksimile:
Ruter.
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Vinterbro
Det kan trygt sies at 2012 var et hektisk og uvanlig
medlemmer gjorde at Nordic Crane løste oppgaven
aktivt år på Vinterbro. For å starte med det
på fire timer og ga oss absolutte minstepris! Godt
“uvanlige” så må dette være at det faktisk har vært
jobbet!
jobbet med forskjellige prosjekter og oppgaver igjennom hele året, sommer som vinter, noe som vel må
sies å være nytt.
Sesongen startet friskt med planering av uteområdet
samtidig med at det ble ryddet vekk tilårskomne utedoer og generelt rot. Samtidig med planeringen ble
det gravet grøft for kabelkanaler slik at det kan trekkes strøm, nett og det som måtte ønskes i retning av
innkjørselen slik at dette også vil fremstå mer aktivt
og klart mindre attraktivt for uvedkommende.

Hvilestua fra Skøyen stasjon
ble flyttet i 2012. Foto: Stefan Kraft

Det var meget viktig å få planert slik at vi kan få satt

Området ble klargjort og en større del ble ryddet for
trær samt planert med hjelp fra utstyr lånt av KTP.
Det er svært gledelig at kontaktledningen nå endelig
er på plass, noe mangler ved overkjøringsspor og enkelt steder, men i prinsippet er nå det meste på
plass. Nye regler og etter befaring fra DSB er det på
det rene at enkelte grep må gjøres før anlegget kan
spenningsettes, deriblant jordingssløyfe rundt likeretter og ny linjebryter. Vi velger å si at er godt disse
Gravemaskin i gang langs traseen på Vinterbro. Foto: Stefan
påleggene kommer nå og ikke på et tidspunkt man
Kraft
eventuelt måtte ha drift. Vi etter kommer selvfølgelig
alle krav og setter sikkerheten først. Samtidig med
andre oppgaver ble Slemdal ryddet og andre etasje
ryddet, vasket og gulvmalt, og resultatet ble så bra at
opp og vist fram flere av holdeplassene og leskurene enkelte medlemmer overnattet flere dager når prosom til nå har lidd under å ikke være montert opp
sjekter pågår for fullt.
stående. Dette er blant annet “Abbediengen” 30-talls
leskur, “Bøler” “bobleskur” , Holtet leskur og Haugerud “Pagodeskur”.
Et av de mere uforutsette oppgavene var at “Skøyenhuset” eller hvilestuen fra Skøyen (1914) måtte
flyttes etter påtrykk fra Statens Vegvesen da huset
sto for nært veien til Nøstvet deponi som har en formidabel trafikk av lastebiler de siste året.. Vi ville nok
ikke rekke å få utredet en ny plasserings-sak hos
kommunen og måtte sette huset ved vår innkjøring.
Det var en krevende oppgave men godt forarbeid av
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Etter å ha benyttet en spesiell isolerende folie på vinduene viste det seg at det gikk fint å holde varmen i
andre etasje igjennom vinteren slik at malearbeider
og annet arbeide kunne utføres. Denne aktiviteten
har igjen ført til at stedet nå i mer eller mindre grad
er levende. Det har ikke vært noe form for uønsket
aktivitet på området og det har jevnlig blitt brøytet
med traktor og Unimog. Tilstedeværelse og økende
aktivitet har mye av æren for dette og det er positivt
av vi nå har knyttet større kontakt med lokale krefter
og interessen er helt klart til stede! Våre søskenorganisasjoner og -foreninger ønsker å bidra samt benytte
stedet til treff og arrangementer som kan knytte til
oss flere aktive medlemmer.
VI ser fram til en spennende sesong for 2013 og et lite
hint er: Julemarked;)

Over: Unimogen i drift på Vinterbro; denne gang i vinterutrustning.. Til høyre: Betydelig oppryddingsarbeid er gjennomført
langs traseen på Vinterbro i 2012. Begge foto: Stefan Kraft
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Protokoll fra generalforsamling i LTF
Protokoll fra generalforsamlingen
mandag 18. mars kl. 19.00
18. mars 2013 kl. 19.00
Møtet ble åpnet av styreleder Espen Riis Andersen som
ønsket de fremmøtte velkommen. Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede samt 3 uten stemmerett.

7. Valg.
Valgkomitéens innstilling ble utdelt og presentert. Valgene
ble gjennomført samlet

Til behandling forelå:
1. Godkjenning av innkallingen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet erklærtes lovlig satt.

Som leder ble foreslått: Håkon Kinck Gaarder (ny)
Som sekretær ble foreslått: Christer Fossum (gj.valg)
Som kasserer ble foreslått: Henrik Sartz (gj.valg)
Som varamedlem ble foreslått: Pål Arne Jannang (ny - fra
annet verv)

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Som møteleder ble foreslått Pål Arne Jannang, som referent Jan Arne Rødland og til å underskrive protokollen Solveig Andersen og Stefan Kraft. Samtlige ble valgt.
3. Årsberetning for 2012.
Foreningens utkast til årsberetning ble presentert på
skjerm og forelå også til utdeling. LTF-s base er i løpet av
året flyttet fra Vognhall 5 til Rodeløkken Maskinverksted.
Dette, samt å innordne seg et mva-regime, har vært arbeidskrevende. Riksantikvaren har i de senere år vist økt
interesse for LTF-s samlinger hvilket for 2012 resulterte i et
tilskudd på kr. 485.000,-. Sporveishistorisk Råd har gitt et
tilskudd på kr. 447.141,-. Andre tilskudd tilsammen kr.
43.000,-. Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent
som LTF-s årsberetning for 2012.
4. Regnskapet for 2012.
I kasserers fravær gjennomgikk møteleder regnskapet for
2012 som er gjort opp med et overskudd på
kr. 170.057,99. Styret har hatt en streng økonomistyring
for å snu forrige års underskudd til et overskudd.
Revisors beretning ble lest. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent som LTF-s regnskap for 2012.
5. Innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag.
6. Neste års kontingent.
Styret foreslo ingen endring i kontingentsatsene.. Det kom
heller ingen benkeforslag. Gjeldende kontingentsatser ble
så enstemmig godkjent for 2014.
Første års medlemskap: kr. 150,Ordinært medlemskap: kr. 300,Fem års medlemskap: kr. 1.200,Medlemmer t.o.m. 15 år: kr. 150,-

Faggruppen
Som anleggsleder ble foreslått: Stefan Kraft (gj.valg)Som
bussleder ble foreslått: Espen Riis Andersen (ny - fra annet
verv)
Som museumsleder ble foreslått: Jon Haakon Hustad (gj.valg)
Som samfunnskontakt ble foreslått: Tom Arne Nygaaard
(gj.valg)
Som trikkeleder
ble foreslått Sven Marius Gjeruldsen (ny)
Som revisorer ble foreslått: Magnus Birkeland (gj. valg) Peter Schou (gj. valg)
Som valgkomité
ble foreslått: Ragnar With Sørensen (gj. valg) Hans Martin
Kollerød (gj.valg) Per Almén (ny)
Alle valgt med akklamasjon
I tillegg til kasserer Henrik Sartz fortsetter Kristian Kortgård
som regnskapsfører, men ikke som medlem av styret.
8. Orientering fra styret om neste års (2013) utfordring.
Den nyvalgte styreleder redegjorde for de største oppgaver i det nye år. Høka 249 - kjøpt tilbake fra Djurgårdslinjen
- snart kjøreklar. Gullfisk 183 - snart kjøreklar. Vognhall 5 Ruter er interessert i videreutvikling av museet, kanskje på
annet sted
Møtet hevet kl. 20.20
Jan Arne Rødland /s/
Referent
Solveig Andersen /s/
Stefan Kraft /s/
protokollunderskrivere

Baksidebilde: Kristian
Kortgård
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