Göteborg 2019-03-31

Föreningsinfo
Nr 1/19 av tidningen RINGLINIEN har tyvärr blivit fördröjd i den tekniska produktionen och vi hoppas kunna
distribuera den i slutet av april månad.
Vi beklagar förseningen.
Program
Torsdag 11 april kl 19-21 Programkväll i klubblokalen:
Några Moderna spårvägssystem i Nordamerika - Björn Stråhle berättar och visar bilder
Även i bilismens förlovade land kan man se hur spårburen trafik nu återtar gatubilden i
många städer. Precis som i Europa så har spårväg blivit ett verktyg i rehabiliteringen av
nedslitna citykärnor. Björn Stråhle som ofta och gärna reser till denna världsdel ger några
exempel från ”over there”.
Lördag 27 april – Trafikpremiär på
Lisebergslinjen
Sedan blir det trafik varje lördag fram till
midsommar. (Ingen trafik på
midsommardagen.)
Som medlem har du fri resa i mån av plats, mot
uppvisande av medlemskortet.

Programkvällarna är i norra änden av hallen:
Linje 60 (buss) Vagnhallen Gårda
Följ J Sigfrid Edströms gatan bort till vagnhallen
Linje 1, 3, 6, 8, (spårvagn) till Svingeln
- Följ Bältgatan ner längs skolan – ta bron över ån
– ingången vid förnstren längst till vänster .
Välkommen !

Lördag 4 maj – Tunga Rallyt väst går av stapeln
Start i Alingsås och målgång på Volvo Museum i Arendal. SSR deltar med en buss.
Lördag 11 maj kl 11- 16 – 100 yrken - Arbetslivsmuseernas Dag på Volvo Museum
De västsvenska arbetslivsmuseerna visar upp sig på Volvo Museum på Arendal. Fri entré.
Vi planerar att köra buss Eketrägatan - Volvo Museum – Mera info kommer på hemsidan.
Lördag 18 maj – kl 11- 19 - Extra trafik till Göteborgsvarvet
Vi kör till och från löparfesten och den dagen är det extra många vagnar i trafik och
vagnarna går annorlunda vägar. Passa på att njuta !
Torsdag 23 maj kl 19-21 Säsongsavslutning - Spårvagnsutfärd
Samling kl 18:45 för sedvanlig utfärd med spårvagn. Vi kör en tur till någon intressant del av
staden där det händer saker i år.
Besök Spårvägsmuseet ! Museet håller öppet söndagar kl.11-14.
(Obs Påskdagen stängt.) Som medlem har du fri entré till museet mot uppvisande av
medlemskort. Du har möjlighet att köpa böcker och kalendrar när museet har öppet.
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