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                                  Föreningsinfo 
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J Sigfrid Edströms Gata 2  E-post: ringlinien@ringlinien.org Allmänt:   441-3415    
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Medlemskortet 2020 kommer här - Töm kuvertet ordentligt! 

Läs mer i bifogat blad om var du har nytta av att visa upp ditt medlemskort i SSR. 
Här kommer också nr 1/20 av tidningen och Tågsommar.  

- Skulle du till äventyrs tillhöra dem som glömt att betala så kommer istället en 
påminnelse 

Förändringar till följd av Coronavirusrestriktionerna 

Världsläget förändras varje dag. Rekommendationerna uppdateras dagligen och stundligen.  
Det påverkar även SSRs verksamhet eftersom vi behöver ta hänsyn till besökarnas och 
personalens säkerhet. Följande ändringar gäller just nu: 

- Museet håller stängt tills vidare (åtminstone mars – april – följ hemsidan) 
- Programkvällarna för medlemmar ställs in under mars – april 
- Följ hemsidan för hur vi gör i maj med museet och den planerade spårvagnsutflykten 
- Linjetrafiken skjuts upp – preliminärt till 16 maj 
- Eftersom göteborgsvarvet ställts in så blir det inte heller någon extratrafik den dagen 

 

Följ hemsidan för den fortsatta utvecklingen  
 www.ringlinien.org - under kalendarium, museum resp. Lisebergslinjen. 

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. 

 

Torsdag 2 april kl 19-21 Programkväll i klubblokalen:  

Historiska göteborgsfilmer - Georg Söderberg och Nils-Erik Prånge  

Lördag 25 april - Trafiken på Lisebergslinjen inleds   
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. 

Torsdag 14 maj kl 19-21 Säsongsavslutning - Spårvagnsutfärd  
Samling kl 18:45 för sedvanlig säsongsavslutning med spårvagn. Vi kör en tur till någon 
intressant del av staden där det händer saker i år.  

Lördag 16 maj -  Trafik till Göteborgsvarvet/Slottsskogen  
Extra mycket trafik till och från den stora löparfesten kl 10-19 

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 komplettera dina 
samlingar genom att köpa böcker och kalendrar m.m. 

Gårdahallen hittar du så här:  
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 
! 

Inställt 

Uppskjuten 

? Följ hemsidan 
Inställt 

Stängt tills vidare 
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Bäste medlem – Välkommen att bli aktiv i program 

Vad skall vi göra med programverksamheten? Vi har under de senaste åren upplevt ett sjunkande 

intresse för programverksamheten. Hur skall vi göra med den i fortsättningen. Fler spårvagnsutfärder? 

Kan vi använda våra bussar till något? Är det kanske du som sitter på nyckeln? 
Vi behöver bli flera som arbetar med den planeringen och som kan få till en nystart av denna 

verksamhet. Just nu har vi pausat verksamheten på grund av coronakrisen, men det vore ju trevligt 

att kunna komma igång med lite fräscha ideer, kanske redan till höstsäsongen.  

Det är med fördel något som kan skötas med hjälp av telefon och e-post hemifrån. Ett eller annat 

besök blir förstås nödvändigt i lokalerna i samband med programmen.   
Är du intresserad?  Hör av dig till info@ringlinien.org eller till Dan Aronsson 031-87 59 12. 
 

– Välkommen att bli aktiv i trafiken 

I de flesta sysslorna lär man sig snart allt det som 

behövs. Ett glatt humör och uthållighet är bra att börja 

med och du kommer att få tiofalt igen i det trevliga 

sällskapet. Det finns många tillfällen skratt t.ex. i 

uppehållen vid Sankt Sigfrids Plan. Bland våra aktiva 

finns många yrken representerade, spårvagns-

/bussförare, dataingenjörer, ekonomer, målare, kärn-

fysiker, egna företagare, studenter, pensionärer m.fl.  

Bli Konduktör nu !  I trafiken behöver vi glada 

människor som kan tjôta med passagerarna. En trevlig 

roll där du snart lär dig bästa sättet att få folk att göra 

som du vill. Vi är ju alltid två ombord på våra vagnar 

som hjälps åt. Första steget i trafikarutbildningen är att 
bli konduktör. För konduktörer gäller medicinska krav 

som ungefär motsvarar körkort för personbil. Sedan tar 

utbildningen 3 dagar av teori och praktik. Mycket tid 

ägnas åt att lära sig hur vagnarna fungerar. Efter utbildningen får Du provtjänstgöra, först med 

handledare och sedan under eget ansvar. 10 dagar per år räknar vi sedan med att du tjänstgör för att 
upprätthålla din färdighet. Trafiken är den del av vår verksamhet som syns bäst ute på stadens gator.  

Är du intresserad?  Hör av dig till personal@ringlinien.org eller till Lars Borgemo 0766-336 335. 
 

– Välkommen att bli guide på museet 

I vårt museum håller vi öppet söndagar vintertid. Vi tar även emot bokade grupper. Som guide gäller 

det att kunna berätta om de gamla vagnarna, men kanske främst att berätta om hur det gick till att 

åka spårvagn förr i tiden. Det är en trevlig syssla där du träffar många människor. Även här behöver 

vi bli fler aktiva. 

Är du intresserad?  Hör av dig till museum@ringlinien.org eller till Ingegerd Theng 0705-57 37 63. 

 
– Välkommen till många olika verksamheter ! 

I föreningen arbetar vi ideellt med många olika verksamheter. Vi arbetar med att sköta och renovera 

de gamla vagnarna, bussarna och så finns ju en redaktion som skriver om Göteborgs historia i vår 

tidning.  

Är du intresserad?  Hör av dig till info@ringlinien.org eller till Dan Aronsson 031-87 59 12. 


