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Föreningsinfo
- Vi börjar så sakteliga komma igång efter alla restriktioner igen. Trafiken äger rum lördagar och
abonnemangsbeställningar rullar in igen. Museet håller öppet på söndagar och besökare strömmar till.
- Tidningen Ringlinien 3/21 skickades ut i september och arbetet pågår frenetiskt med nr 4 som
beräknas komma i början av dec. Där kommer vi att fördjupa oss i M28 och vad som händer nu.
- Med detta utskick kommer också en avi för medlemsavgiften 2022, vilken skall vara betald 28 februari.
Vi har på grund av stigande kostnader tyvärr tvingats höja avgiften. Det var 11 år sedan vi gjorde senast.

Öppen Vagnhall i Gårdahallen söndag 7 november kl 11-15
Gårdahallen öppen för allmänheten. Sedvanligt höstarrangemang med teknisk verksamhet, försäljning,
modellspårväg, fika, fiskdamm och tipspromenad samt spårvagns- och busstrafik.
Läs mera på hemsidan www.ringlinien.org och håll tummarna för gott väder.

Lördagar 6 nov och samt 20 nov – 18 dec Trafik på Lisebergslinjen
Under sommaren har vi trafikerat Liseberg med slutstation i Krokslätt (Lana). Trafiken äger nu rum
lördagar 6 nov samt 20 nov- 18 dec ca kl 14-18:30. På väg från Centralstationen kör vi via Avenyn och
på vägen tillbaka via Skånegatan. Vid störningar samt på väg till vagnhallen så kan turen gå omvänt
mot denna plan. Som medlem åker du på ditt medlemskort. Det är fortfarande gott om plats på vagnarna
eftersom Liseberg fortfarande har begränsningar på hur många man släpper in. Välkommen!

Lördag 4 dec kl 11-15 (prel. tider) – Julklappsvagnen rullar på nytt
Även i år kommer vi att från spårvagn samla in julklappar tillsammans med Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission. Behoven i vårt samhälle är stora i dessa snabbt föränderliga tider.
Läs mera på www.julklappsvagnen.se

Digitala möten onsdagar 19.00 - SSS anordnar webbinarier via zoom
Det är möjligt att delta i dessa möte med hjälp av de vanligaste web-läsarna.
Nästa tillfälle är den onsdag 24 nov kl 19.00 Museispårvägen Malmköpings vision.
Du hittar länken på SSS hemsida: https://www.sparvagssallskapet.se/events/
Kommande datum för webbinarier är 24 nov och 28 dec - Välkommen

Göteborgs Spårvägsmuseum
Vi håller öppet i Spårvägsmuseum söndagar kl. 11- 14. (Stängt 20/12-10/1) Som medlem i
Spårvägssällskapet Ringlinien har du fri entré till museet. Du kan också handla böcker,
pussel med spårvägsmotiv, almanackor m.m. när museet håller öppet.

Göteborgs Trafikalmanacka 2022
Nu är den här – Göteborgs Trafikalmanacka 2022 med härliga, sköna bilder.
Omslaget visar en vardaglig bild med Volvo och vagn på Vasagatan från förra århundradet.
Här finns såväl spårvagnar som trådbussar på
gamla bilder, huvudsakligen i färg,
alltid lika kunnigt kommenterade.
Finns att köpa på museet redan nu.
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