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Bussringen kjører søndag 15. juni! 

Søndag 15.6. kjører vi vår månedlige tur med Bussringen. Dette tilbudet inngår i 

museumsbilletten, og er åpen for alle.   

Rutebiltreffet 2014 

Også i år deltok LTF på Rutebiltreffet. Denne gangen ble det avholdt på Hamar. Vi 

stilte med OFB-buss 67 og Oslo Sporveier 717, leddbussen fra 1981. Vi fikk ingen 

priser denne gang, men det ble knyttet interessante kontakter.  
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Sporveismuseet Vognhall 5 

Vi erfarer en gledelig økning i antallet besøkende på museet i år. Samtidig har vi satt 

i gang opprydding av museet. Vi har innført torsdager som faste arbeidskvelder i 

museet, men i tillegg er tirsdag førstkommende (17. juni) satt av til jobbing i 

vognhallen. Alle er velkomne til å delta i arbeidet! 

Kjøring med veteranvogntog 70+647 i sommer 

I samarbeid med Ruter og Sporveien planlegger vi kjøring med vogntoget 70+647 i 

en del helger i sommer. Følg med på foreningens hjemmesider og finn ut når også 

DU kan være med! 

Arbeid på forenings busspark 

De foregående ukene er gått med til å istandsette busser for Rutebiltreffet. Nå er vi 

tilbake til det vanlige arbeidet hvor ferdigstillingen av Leyland WM-en og MAN-buss 

964 har høyest prioritet. 964 er nettopp kommet tilbake fra MAN, hvor det dessverre 

ble påvist svakheter både i bremser og forstilling. Det gjenstår derfor både arbeid og 

tid før bussen blir å se på veien.       

Grasrotandelen  

Foreningen fikk i årets første fire måneder inn nærmere kr 11.000 fra Norsk Tipping. 

Dette er midler som er viktige for LTF, og vi vil oppfordre alle medlemmer som spiller 

til å registrere LTF som sin mottaker at grasrotmidler. Dette kan man gjøre hos 

kommisjonær eller innlogget som spiller på nettet. Oppgi vårt organisasjonsnummer 

980 681 408. 

 



Medlemsutviklingen 

Per juni var det ti medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten for inneværende år 

og de blir dermed strøket. Alle har fått skriftlig varsel og der det har vært mulig også 

kontakt via SMS/Facebook/telefon. Vi har imidlertid fått mer enn ti nye medlemmer 

hittil i år så vi ligger an til en ok vekst i 2014. 

LTF-nytt på e-post 

Ønsker du å motta LTF-nytt per e-post, så send en e-post til 

postboks@sporveismuseet.no 

Adresseendring 

Har du flyttet eller endret e-postadresse? LTF trenger å vite din nye adresse for å få 

sendt deg medlemsbladet Lokaltrafikk og annen informasjon. Melding kan sendes til 

postboks@sporveismuseet.no 

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! 
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