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Kontingent 2016
Har du ennå ikke betalt kontingenten? Ila. juni slettes alle som fortsatt står ubetalt for
2016. Kontingent betales til konto 7874.06.99104 og årets kontingentsats er kr 325.

Nytt medlemsregister
Vi er i ferd med å innføre et nytt medlemsregister som blant annet gir mulighet for
bruk av KID-nummer ved innbetaling av medlemskontingent, egne påloggingssider
for medlemmer for å sjekke status for sin kontingent, endre adresse etc. Vi kommer
tilbake med mer informasjon når dette er gjennomført.

LTF 50 år
Foreningen ble grunnlagt 19. april 1966. Vi kunne dermed i år feire at vi er blitt 50 år.
Feiringen på selve dagen ble avholdt i Sporveismuseet i Vognhall 5. Til markeringen
kom en rekke av våre samarbeidspartnere. Det vanket både godord og gaver til
jubilanten. Ruter, Sporveien, Oslo Vognselskap, Norsk Teknisk Museum, Bymuseet,
Byarkivet, Byantikvar og Akershus museum fant alle veien til Vognhall 5. Etter dette
var det medlemmenes tur. Tre av grunnleggerne av foreningen var tilstede på denne
markeringen, og de ble behørig berømmet for sitt initiativ den gang. Etterpå dro vi på
buss- og trikketur i den lyse vårnatten.

Rutebiltreff i Sarpsborg
I begynnelsen av mai gikk det tradisjonelle rutebiltreffet i regi av Rutebilhistorisk
forening av stabelen. LTF stilte med tre busser, OFB 667, OS 835 og OS 964. 964

var debutant i denne sammenhengen, og jammen stakk den ikke av med prisen som
beste i sin klasse! Vi gratulerer Bussgruppa med fin-fin innsats, både før og under
treffet. Størst oppsikt fikk likevel Büssingen vår. Den har faktisk en fortid i Sarpsborg
ved at den i 1969 ble brukt som demonstrasjonsvogn i byen. LTF ble berømmet av
flere av deltakerne fordi vi er flinke til å rekruttere yngre, aktive medlemmer.
Rutebilmiljøet ellers er nok preget av en viss aldring i medlemsmassen.

T-banen 50 år
22. mai kunne byen feire at T-banen er 50 år. Arrangementet "tjuvstartet" noe ved at
jubileumsboka, "T-banen 50 historier om byens puls" ble presentert. På selve
arrangementsdagen ble et t-banetog kjørt fra Stortinget til Bergkrystallen hvor både
spesielt innbudte, men også "folk flest" kunne delta. Et stort arrangement på
Bergkrystallen avsluttet det hele.

647 igjen i drift
Etter å ha vært avstilt en noen måneder er nå tilhengervogn 647 (hengeren til vogn
70) igjen i farta. Det legges også i år opp til sommerkjøring, men i skrivende stund er
omfanget ikke fastlagt.

LTF-nytt på e-post
LTF-nytt sendes kun ut elektronisk (med unntak av innkalling til Generalforsamling). I
2015 sendte vi ut seks LTF-nytt. Vi setter stor pris på om alle medlemmer holder oss
oppdatert med korrekt e-postadresse. Bruk postboks@sporveismuseet.no for å
kontakte oss.

