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Föreningsinfo
Nummer 2/2019 av tidningen RINGLINIEN distribuerades i mitten av juni. Den pryddes
på omslaget av spårvägshäst med kusk. Nummer 3/2019 är under produktion och
distribueras i månadsskiftet september/oktober.
Program och andra evenemang: Om inget annat
anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (Ingång
från Sixten Camps gata) och tiden 19 - ca 21/22 för
programpunkterna. Ett samarrangemang med Svenska
spårvägssällskapets göteborgsavdelning.
Vi påminner också om möjligheten att besöka museet
när detta håller öppet på söndagar kl 11-14. Där kan
du handla böcker, almanackor m.m.

Gårdahallen hittar du så här: Obs nya vägar
Linje 60 (buss) Vagnhallen Gårda
Följ Anders Personsgatan bort till Sixten Camps gata,
följ denna bort till hallen
Linje 1, 3, 6, 8, (spårvagn) till Svingeln - Gå tillbbaka
till –Samskolan - Följ Bältgatan – ta bron över ån så
kommer du till norra änden av hallen. Ingång via
klubblokalens dörr längst bort på gaveln. Välkommen !

____________________________________________________________________________________________

Lördagar t.o.m. 28 sep - Lisebergslinjen trafikeras ca kl 12-18 åk med veteranvagnen
Du åker på ditt medlemskort i mån av plats.

Söndag 15 sept – kl 9 – ca kl 17 Spårvägsmaraton med M30 vagn 100 –
Vi åker längsta möjliga färdväg på GS linjenät utan att åka på samma spår mer än en gång, se
Ringlinien nr 1/2017, sid 23. Avgång från Gårda 09.00, lunchuppehåll vid vagnhall Majorna.

Obs, begränsat deltagande max 25 personer, föranmälan till cg.waborg@telia.com.

Torsdag 19 sep kl 19-21 – Spårvägsutveckling nu på Internet !
Spårvägsutvecklingsgruppen inom Ringlinien presenterar sin nya hemsida. Gruppen berättar om
hemsidans innehåll och gruppens förslag. De hoppas också på en givande diskussion. Medlemmarna har
också möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Lördag 28 sep - prel kl 11-15 – Spårvägen i Göteborg 140 år
I dagarna är det 140 år sedan hästspårvägen invigdes. Det finns planer på att uppmärksamma detta med
ett event på Drottningtorget denna lördag. Läs vidare på www.ringlinien.org för detaljerad information.

Onsdag 2 okt - prel - Nya Elbussarna invigs – se vidare på www.ringlinien.org
Det finns planer på att inviga de nya elbussarna på denna dag. Se hemsidan eller annonsering i pressen
för detaljerad information.

Lördagar 12 okt – 2 nov ca kl 12-18 – Halloween på Liseberg – ta veteranvagnen till det
rysliga Liseberg. Trafik under fyra lördagar. Du åker på ditt medlemskort i mån av plats.

Torsdag 17 okt kl 19-21 – Berlin – Huvudstad med spårväg – C- G Waborg
Spårvägen i Berlin och dess grannstäder präglas av många och långa linjer som trafikeras av vackra gula
vagnar– Claes-Göran Waborg ger en rapport från ett besök i maj 2019.

Söndag 3 nov kl 11–15 - Öppen Vagnhall i Gårdahallen för allmänheten. Sedvanligt höstarrangemang med teknisk verksamhet, försäljning, modelljärnväg, fika samt spårvagns- och busstrafik.
Spår och tåg i Väst visar upp olika aktiviteter för de yngre. Läs mera på hemsidan www.ringlinien.org.

Torsdag 14 nov kl 19-21 - Programkväll –
Vi återkommer om innehållet på www.ringlinien.org.
Lördagar 16 nov – 28 dec ca kl 12-18 - Jul på Liseberg – ta veteranvagnen till
det glada Liseberg och julmarknaden där. Trafik under sju lördagar. Du åker på ditt
medlemskort i mån av plats.

Torsdag 12 dec kl 19-21 - Lussefirande med sedvanlig glögg, kaffe, lussebullar och pepparkakor.
Även försäljningen har bullat upp för julklappsinköpen.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Göteborgs
Trafikalmanacka 2020
Nu är den här – Göteborgs
Trafikalmanacka 2020 med härliga, sköna
bilder från tider som var. Omslaget pryds
av en ovanlig bild från trafiknavet i öster,
Bellevue.
Här finns såväl spårvagnar som
trådbussar på gamla bilder,
huvudsakligen i färg,
alltid lika kunnigt kommenterade.
Finns att köpa på museet redan nu.
Medlemspris 90 kr vid köp på museet el.
programkväll
Porto tillkommer vid postorder:
kiosken@ringlinien.org

Göteborgs Spårvägsmuseum
Vi håller öppet i Spårvägsmuseum söndagar kl. 11- 14. (Stängt 16/12-11/1)
Som medlem i Spårvägssällskapet Ringlinien har du fri entré till museet. Du kan också handla
böcker, almanackor m.m. när museet håller öppet.
Välkommen !

www.ringlinien.org

