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Subject: Interpellasjon
:

Søgneruta A/S ble stiftet i 1919 på Leire, av Ammund Dahl, Severin Hansen og Johan Svendsen.
Selskapet disponerte 18 busser da det ble fusjonert med Sørlandsruta AS i 1964,
Søgneruta A/S utviklet seg til å bli storforretning i Søgne. Den hadde ca. 30 ansatte, og var en av bygdas
største arbeidsgivere. Med sin innsats på det kommunikasjonsmessige området ble selskapet en av de
viktigste faktorer i Søgnes økonomiske liv.
Utallige er de tjenester som sjåførene på Søgneruta utførte for bygdefolk og reisende.
Søgnefolk var stolte av de mange røde bussene som bar bygdas navn.
Søgne bilservice, nå Y/X på Lunde, bedre kjent som "Tappen" ble ferdig utbygd i 1955 i regi av og for
Søgneruta A/S. Bygget inneholdt ekspedisjon, venterom, kontorer, verksteder og garasjeplass til
bussene.
Søgneruta var en viktig samarbeidspartner for Brødrene Repstad karosserifabrikk A/S, da nesten alle
bussene ble bygd der.
Sammen bidro de således til et solid arbeidsmarked i bygda.
Det er kun en buss igjen fra Søgneruta A/S.
Denne blir kalt "Trikken", registrert første gang 24.03.38 og fikk reistreringsnummer nr K-509. Den ble
deretter ombygd til kombinert buss i 1952 hos Brødrene Repstad og fikk nytt registreringsnummer nr. K2923 og 11 sitteplasser,slik vi kjenner den idag. Trikken ble solgt på slutten av 50 tallet og gjennfunnet i et
skogsholt på Østlandet hvor den var benyttet som jakthytte og blitt tilnærmet vrak.
Den ble bygget opp igjen og restaurert av en gjeng med frivillige Søgne entusiaster. Den fremstår nå som
et kulturminne i Søgne som må tas vare på for ettertiden.
Foreningen "Søgnerutas venner" er bekymret for bussens fremtid i Søgne..
Venneforeningen består av en gjeng som er mer enn villig til å gjøre dugnadsinnsats for å ta vare på
bussen, men vi trenger sårt en tomt til garasje.
"Trikken" benyttes aktivt i forbindelse med brylluper, turer med eldre fra omsorgssentre, turer med
barnehagebarn, elvefestivalen, Romsvika dagen, Trekkferjefestivalen o.l.
Hvordan kan Søgne kommune ved Ordføreren bidra til at "Trikken" blir tatt vare på og vist frem/formidlet til
publikum som en del av Søgnes kulturhistoriske severdigheter i tilknyttning til Søgne gamle prestegård?

For Søgnerutas venner
Oscar Lohne

