Göteborg 2022-04-06

Föreningsinfo
Medlemskortet 2022
kommer här
Töm kuvertet ordentligt!
Läs mer i bifogat blad om var du har nytta
av att visa upp ditt medlemskort i SSR.

Tidningen 1/22 utskickad – med feltryckt sida !
Nr 1/22 av RINGLINIEN bör du ha fått alldeles i början av april. Ett spännande nummer som
inleds med vad som kunde försiggå i Göteborg en mörk natt på 1960-talet.
Tyvärr så råkade vi ut för en malör med kartan från Norrköping på sidan 11 – den fick
alldeles för tunna linjer för att synas i trycket. Korrekturet såg bra ut men slutresultatet blev
inte så. Vi beklagar feltrycket, du hittar den läsbara kartan på omstående sida av detta blad

Ingen Tågsommar denna gång
Normalt brukar vi skicka med Tågsommar med nr 1 av RINGLINIEN men i år krånglade
företaget som sköter lagerhållningen av Tågsommar genom att inte vilja leverera.
Du kan hämta Tågsommar som pdf på nätet – https://www.tagsommar.se/
Du som föredrar en papperskopia är välkommen till Spårvägsmuseum och hämta ditt
exemplar – se öppettider nedan - eller så kan du hämta på närmaste turistbyrå
- eller så kan du beställa dina egna turistbroschyrer via - www.sverigeturisten.se
Årsmötet genomfördes 26 februari
I bifogat blad hittar du namn och kontaktuppgifter på styrelsen och andra funktionärer.

Vårutflykt – nu med Buss !
Lördag 23 april kl 13.00 – Utfärd med buss 906
Vi tidigarelägger den sedvanliga vårutflykten och i år kör vi den med Buss. Ledbuss 906 från
1976 har ställts iordning under den gångna vintern. En Volvo/Hägglund som en period var
inregistrerad på Styrsöbolaget. Samling i Gårda i tid till avgången kl 13.00.
Vi fyller bussen så långt vi kan så kom i tid! Beräknad återkomst till Gårda senast kl 15.00
Lördag 7 maj – Trafiken startar på Lisebergslinjen
I år återtar vi linjen till Sankt Sigfrids Plan. Sedan blir det trafik lördagar fram till
midsommar. (Ingen trafik 21 maj eller på midsommardagen 25 juni.) Som medlem har du fri
resa i mån av plats, mot uppvisande av medlemskortet.
I sommar kommer sedan trafik tisdagar-lördagar mellan 2 juli och 6 augusti – för att därefter
återgå till enbart lördagar. Se vidare www.ringlinien.org för aktuell tidtabell.
Göteborgsvarvet 21 maj – Utan Veteranvagnar i år !
I år kommer det att bli svårframkomligt för kollektivtrafiken – därför kör vi inte.
Museet håller öppet söndagar kl.11-14 under april-maj (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.
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