
Genom att sprida glädje för andra blir man själv också glad.
Tisdagen den 7 oktober 2014 besökte Bosse seniorcaféet i Boogården i 
Kvarnbo i Saltvik och berättade där om busstrafikens historia i Saltvik.
Busstrafikens grand old man Alfons Sundqvist, 95, som startade med 
busstrafik i Saltvik 1942 hade inbjudits men kunde inte komma från sitt 
äldreboende.
Efter bildpresentationen åkte Bosse tillsammans med Stina Wilhelmsson, 
90, till Sunnanberg och visade där för Alfons bilderna. Då Alfons fick se 
bilderna fick han åter uppleva gamla trevliga minnen och den glädje han 
fick uppleva fick också Stina och Bosse 
ta del av.
Alfons avled 17 december 2014.

Bli inte förvånad om du ännu ser en buss som 
är målad i Sundqvists färger. Det finns ännu 
två bussar som är målade i Sundqvists färger 
och som är i linjetrafik,
gamla ÅLB 30 och 2000.

Dessutom finns ÅLB 10, ÅL 900, ÅLP 15 och 
ÅLA 50 som husbilar på Åland och 
Busshistoriska sällskapet har fått genom
donation av Sundqvist Buss 
bussarna ÅL 77, ÅL 45 och ÅLC 660. 

2000 - nu VSZ-740, årsmodell 1999
Volvo B10M / Delta Star 502
Matkapalvelu Into Alen, Viiala
Foto: Henrik Jansson

ÅLB 30 nu BIH-719, årsmodell 1986
Volvo B10M / Wiima Finlandia
Kamusen Liikenne, Kalajoki 
Foto: Matti Mustola
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hemsida: http://home.aland.net/bosse/SLHS_Aland.htm 
medlemsantal på Åland 2014: 23 medlemmar inkl. Ålands fyra bussbolag

Sällskapet äger fyra åländska bussar vilka finns på fastlandet: 
ÅL 126, `ÅL 77`, ÅL 45 och ÅLC 660

Ålandsklubben önskar alla medlemmar ett Gott Nytt År 2015 
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ÅL 126 - Eckerö posthus ÅL 77 - Fiskars ÅL 45 - Kodjala, Laitila ÅLC 660 - Vargata, Vårdö

Tisdagen den 23 september 2014 gjorde 
ålandsklubben en utfärd  med Röde Orms 
Londonbuss till Önningebymuseet. 
Till utfärden hade inbjudits genom 
annonser i ortens tidningar  
pensionerade busschaufförer och 
personer som arbetat med busstrafik.
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Röde Orms buss Åsa, ÅL 9605 från år 1980 som klubben under tidigare år fått använda som utfärdsbuss  har inte 
varit besiktigad under år 2014, varför klubben inte haft möjlighet att ordna så många utfärder som tidigare.
Hemsidan   http://home.aland.net/bosse/busshistoria.htm   har uppdaterats med vad som hänt på bussfronten
på Åland; nya bussar, sålda bussar och en sammanställning över Ålands busspark. 
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