
 

Lørdag 23. september arrangerer vi medlemsmøte med egen buss til vårt depot på 
Follum. På Follum leier LTF en stor lagerbygning som fungerer som depot for deler 

av vår samling. Her befinner det seg kjøretøyer og et omfattende delelager. Mange 
av kjøretøyene har ikke vært utstilt noen gang, og vi vil tro at mange av medlemmene 
kunne tenke seg å ta disse nærmere i øyesyn.  

 

Vi reiser fra Oslo / Rodeløkkens maskinverksted kl. 09.15, og stopper for å ta med 

medlemmer på Helsfyr (09.30) og Sporveismuseet VH5 på Majorstua (10.00). På 
tilbaketur slipper vi av dem som vil i Oslo sentrum.  
 

De som vil være bes sende e-post til (bussleder@sporveismuseet.no). Siden vi bare bruker én 

buss på turen, kan det være greit å reservere seg plass. 

 

  
 

Søndag 3. september arrangerte vi Museets dag i Vognhall 5. Arrangementet trakk 
som vanlig mange besøkende. Dem vi kunne vi tilby omvisning i museet, tur på 

Bussringen, busstur i nærmiljøet og for de minste en reise med modellen av EB 
1013. I tillegg gikk veterantrikken i rute mellom sentrum og Majorstua.  
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Fredag 15. september avholdes Kulturnatta i Oslo. Vi holder museet åpent fra 18.00 
til 21.00. Det går veterantrikk mellom sentrum og Majorstua, hvor det går buss videre 

opp til museet.   
 

Bussgruppa har på sensommeren prioritert å jobbe med 793. Nye belger og nytt 
eksosanlegg og videre reparasjon av det særs slitte el-anlegget rundt motoren. Er vi 
heldige, er bussen på skilt rundt neste sving. 

720 har vært inne til service. Der har vi oppdaget flere oljelekkasjer som vi vill 
arbeide med fremover. 

4649 står fortsatt i verkstedet vårt. Det ryktes att toppene, som er til overhalling 
eksternt, straks er klare. 
Vi har satt i gang med å fikse de to lysfeilene som er. Nå er tåkelyset kommet på 

plass. Neste ut er ryggelyset. 
Bremsepedalen er sendt til overhalling. 
 

Arbeidet med Makrellkassa er godt i gang. Kom gjerne innom på tirsdager på Rov. og 
se progresjonen. 
 
 



 

Adresseendring for både brevpost og elektronisk post meldes til 
postboks@sporveismuseet.no 
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