
   

 

  Göteborg 2019-11-10    1(1) 
 

     Föreningsinfo 

_______________________________________________________________________________________________________________________
PostaAdress  (Besök endast efter överenskommelse.)     Bankgiron     
Spårvägssällskapet  RINGLINIEN  Fax 031-15 95 73   Medlemsavg: 725-5391   

J Sigfrid Edströms Gata 2  E-post: ringlinien@ringlinien.org Allmänt:  441-3415    

416 48  Göteborg web: www.ringlinien.org Försäljning; 831-7083  

 

Nummer 3/2019 av tidningen RINGLINIEN distribuerades i slutet av september. Nummer 
4/2019 är under produktion och kommer i posten i december.  

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. 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

Portugal redan nu på torsdag ! OBS ! 
Torsdag 14 nov kl 19-21  - Programkväll – Portugal  
Portugal är ett spännande land vad beträffar spårtrafik. Lars Y Svensson och Nils-Erik Prånge visar nya 
och gamla bilder från Lissabon m.fl. städer i landet vid atlantkusten.  

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.  

Lördag 7 dec kl 11-15 – Julklappsvagnen rullar igen –   

I samarbete med Stadsmissionen samlar vi in gåvor till utsatta göteborgare. Under den mörkaste tiden på 

året bidrar vi till att sprida ljus över staden. Vagnen kör runt över stora delar av spårvägsnätet.   
Tidtabell m.m hittar du på www.julklappsvagnen.se  

Torsdag 12 dec kl 19-21 - Lussefirande -   med sedvanlig glögg, kaffe, lussebullar och 

pepparkakor. Även försäljningen har bullat upp denna kväll för julklappsinköpen.   

Lördag 25 januari ca kl 10-12 – Vinterutfärd med spårvagn   Med start vid Gårda-

hallen så kör vi en runda i stan med lämplig vagn. Mera info kommer senare på hemsidan.  

Torsdag 6 feb 2020 kl 19-21 - Program -   ännu ej fastställt program. 

Lördag 29 feb 2020 kl 13 – Årsmöte i Spårvägssällskapet Ringlinien -    

Sista lördagen i februari håller vi som vanligt årsmöte. Vi återkommer med mera info längre fram  

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.  

 

Har du Göteborgs Trafikalmanacka 2020? 

Annars finns den att köpa på museet och vid 
programkvällar.  Vi har också många andra 

kalendrar till salu om Göteborg, spårvagnar, 

bussar, tåg m.m. 

 

Välkommen ! 

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 tillbaka 
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 ! 


