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Kontingent 2016 – kan nå betales med kort 

Det er snart tid for å betale kontingenten for 2016. Satsene er uendret fra i fjor, altså 325 kr. 

for ordinært medlemskap i ett år, 1.300 kr. for fem års medlemskap og 150 kr. for 

medlemmer under 16 år. 

Nytt av året er at vi nå tar i mot kontingentbetalinger med kort. Dette er første steg på 

veien for å modernisere håndteringen av medlemskontingent. Vi håper fremover å kunne 

tilby enda flere alternativer; f eks. e-faktura.  

Vi vil oppfordre alle til å vurdere om de kan betale kontingenten allerede nå med kort ved å 

følge lenken under. Ved å betale med kort sparer du foreningen for kostnader og 

administrasjon ved å sende ut og behandle giroinnbetalinger. Du vil motta en bekreftelse på 

e-post etter at kortbetalingen er utført som vil fungere som medlemskort dersom du har 

behov for dette ved besøk på de nordiske sporveismuseene vi har avtale om fri inngang 

med. 

Lenke: https://form.jotform.com/ltf/kontingent_2016 

Det er også mulig å betale kontingenten nå ved å overføre penger direkte til vår konto 

7874.06.99104 merket med fullt navn. Overfører du slik vil du ikke motta nytt medlemskort. 

Har du tidligere betalt kontingent for fem år og er usikker på om du skal betale i 2016? Send 

en e-post til postboks@sporveismuseet.no så sjekker vi det for deg. 

For alle som ikke benytter seg av nevnte muligheter vil ordinær giro med medlemskort følge 

neste nummer av Lokaltrafikk (#93) i januar. 

----------------------- 

Vinterkulda har begynt å legge en viss demper på aktiviteten i LTF. Noe skjer imidlertid 

fortsatt:  

 

 

mailto:postboks@sporveismuseet.no
https://form.jotform.com/ltf/kontingent_2016
mailto:postboks@sporveismuseet.no


Sporveismuseet Vognhall 5 

I Vognhall 5 er arbeidet med å bygge ny plattform kommet et godt stykke videre. Råbygget til 

plattformen er ferdig med trapper og skråninger tilpasset barnevogner og rullestoler. Selve t-

banestasjonsanlegget begynner også å ta form. Fortsatt gjenstår mye arbeid; rekkverk og 

belysning og belegg på selve plattformen. Dette er arbeid som må påbegynnes etter 

årsskiftet. Museet er også blitt utstyrt med flere skjermer som belyser ulike sider av 

kollektivtrafikkhistorien i Oslo/Akershus.  

 

Buss 

På "Rodeløkken" arbeides det videre på bussfronten. Nå er MAN- OS 964 inne for 

understellsbehandling. Vinterens prosjekt er planlagt å være vår NSB-buss fra Eidsvollsruta. 

Der er det intet mindre enn motorskifte som forestår. Neste år står i jubileenes tegn. Selvsagt 

skal vi markere vårt eget 50 årsjubileum. Selve årsdagen er i april, men hele året kommer til 

å preges av denne markeringen. Men vi må heller ikke glemme at T-banen fyller 50 år i 

2016. her samarbeider vi med Ruter og Sporveien om et opplegg. Detaljene er ennå ikke 

klarlagt, men dette kommer vi selvsagt tilbake til. Vi har også en ny t-banestrekning å 

markere. I april tas Lørenbanen også i bruk.  

 

Filmkveld 29. desember 

Vi viser filmene «Taking of Pelham 123» fra hhv. 1974 og 2009 på Sporveismuseet for 

medlemmer tirsdag 29. desember kl. 16.00. Vi setter pris på om man sier fra om man 

kommer via e-post enr379@gmail.com  

 

Generalforsamling 2016 

Dato og tid for generalforsamlingen er satt til 14. mars 2016 kl. 19.00. I år blir det arrangert 

på Sporveismuseet Vognhall 5 på Majorstuen. Egen innkallelse sendes ut senere. Vi minner 

om fristen for å fremme forslag som ønsket behandlet på generalforsamlingen. Fristen er 15. 

januar 2016 iht. våre vedtekter. Forslag kan fremmes til styret via e-post 

postboks@sporveismuseet.no 

 

Tillitsverv 2016 

Ønsker du å stille som styrekandidat eller har forslag til andre kandidater? Benytt e-post 

valgkomiteen@ltf.no for å komme i kontakt med valgkomiteen. 

 

Det er viktig at alle melder adresseendring – både e-post og postadresse – til oss. 

Bruk postboks@sporveismuseet.no for å melde endringer. 
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Julestemning i Storgata sett fra Kirkeristen rundt år 1960 


