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Föreningsinfo
Tidningen 4/2020 kommer här
Mycket läsvärt som vanligt, denna gång på 28 sidor med flera gästskribenter. Det handlar
både om kommunikation över vattnet och på vattnet liksom naturligtvis om spårvagnar i
dåtid och i nutid. Just det vi behöver i en kulen adventskväll.

Avi om medlemsavgift 2021
Här kommer också avin om nästa års medlemsavgift. Avgiften är oförändrad sedan tidigare.
Avgiften skall enligt stadgarna vara betald senast utgången av februari. Medlemskort
planeras för utskick i mars.

Beställ böcker via kiosken
Du kan beställa ur vårt försäljningssortiment via mejl till kiosken@ringlinien.org. Porto
tillkommer på din beställning. Se omstående sida för ett antal förslag på inköp.

E-posta och hämta
Vill du hellre komma och hämta själv så kan vi plocka ihop till dig i förväg och du hämtar
bara och betalar utan att behöva trängas. Mejla till kiosken@ringlinien.org och berätta vad
du vill köpa och när du vill hämta dem. Museets reception har öppet lördagar och söndagar
under tiden 5-20 december kl 11-14.

Senarelagt årsmöte
Ringliniens årsmöte 2021 planeras att ske i början av maj månad. Detta av två orsaker:
- dels att det är större chans att kunna genomföra ett möte fram på våren och
- dels att Spårvägssällskapet Ringlinien firar 40-årsjubileum i maj. Det ska naturligtvis firas
så nu håller vi tummarna för att det ska gå att genomföra så dags.

Förändringar till följd av Corona-restriktionerna
Som vi meddelat tidigare så har mycket i vår verksamhet påverkats av pandemin.
Detta eftersom vi behöver ta hänsyn både till besökarnas och till personalens säkerhet.
Följande ändringar gäller just nu:
-

Museet håller öppet söndagar 11-14. (stängt 21 dec – 7 jan)
Men vi genomför ingen guidning i vagnhallen !
Julklappsvagnen är inställd i år. Men stadsmissionen behöver mer gåvor än
någonsin. Läs mera på www.julklappsvagnen.se hur du kan skänka till hjälparbetet.
Ingen veteranspårvagnstrafik planeras förrän tidigast i vår.
Programverksamheten är inställd tills vidare.

Följ hemsidan för den fortsatta utvecklingen
- under kalendarium, museum resp. Lisebergslinjen.
www.ringlinien.org
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Göteborgs Trafikalmanacka
2021
Nu blickar vi mot framtiden –
Göteborgs Trafikalmanacka 2021 med
härliga, sköna bilder från trafikens vardag,
varierande antal år bakåt i tiden.
Omslaget pryds av en bild där man får
återuppleva en vardagsmorgon 1976 vid
Gustav Adolfs Torg.
Närvarokänsla
Här finns såväl spårvagnar som trådbussar
på gamla bilder, huvudsakligen i färg,
alltid lika kunnigt kommenterade.
Finns att köpa på museet redan nu.
Medlemspris 100 kr vid köp på museet.
Porto tillkommer vid postorder: kiosken@ringlinien.org

Naturligtvis har vi också en
mängd andra almanackor att
erbjuda.
Dessa kostar 110 kr/st
Flera kalendrar är ju perfekt
för den som inte får plats med
allt i bara en

Ny bok: Vems är gatan i Göteborg?
av Claes Rydholm
Hur många var systrarna Nonnen? Vilken landshövding i Göteborg blev
avsatt från sitt ämbete? Var bakade Hilma Andersson sina goda
brännvinslöv? Vem var Pärt-Anton och varför kallades han så? När levde
Sveriges första kvinnliga telegrafist? Var ligger Vera Sandbergs Allé och
vem var den förste doktorn i Sverige att spika ihop ett benbrott?
Svaren finns bland de mer än 800 namn som är samlade i Vems är gatan i
Göteborg? Det är boken som berättar om alla de som fått ge namn åt en
gata, väg, plats, trappa, torg eller gångstig i Göteborg sedan 1621 och fram
till idag.
På 112 sidor presenteras alla dessa personer, verkliga och fiktiva, av
göteborgskännaren Claes Rydholm med korta informativa och ofta
underfundiga texter som ger extra och spännande kunskapskrydda åt
varje promenad på Göteborgs gator. Pris 150 kr
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