Göteborg 2022-11-21

Föreningsinfo
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!

Nr 3 av RINGLINIEN distribuerades i början av oktober.
Nr 4 är under slutförande och planeras att komma ut före jul.
Med detta utskick kommer också avin för medlemsavgiften 2023. Stadgarna stipulerar att
medlemsavgiften skall vara betald för februari månads utgång, men lägg gärna in betalningen redan nu
så har du det gjort.

Jultrafik till Liseberg. Varje lördag från 19 nov till 17 dec är Lisebergslinjen i trafik. Som
vanligt åker du gratis på ditt medlemskort i mån av plats.
Program
Lördag 3 december mellan 11-15 – Julklappsvagnen rullar igen
Vi hjälper Göteborgs Stadsmission att samla in julklappar till barnfamiljer som lever i fattigdom runt
om i vår stad. Presentkort är särskilt välkomna.
En vagn finns under hela tiden uppställd på Drottningtorget där det också pågår olika aktiviteter och
framträdande. En annan vagn kör runt i stan. Gå in på www.julklappsvagnen.se så hittar du
tidtabell och all information.

Torsdag 15 december kl 19.00 – Lussekaffe med filmvisning - Buss
Vi avslutar med det traditionsenliga luciafikat. Terje Löberg visar ett par av sina filmer som han tagit
under sin tid som bussförare i Göteborg, dels på 1970-talet och dels på senare år.
Försäljningen håller som vanligt öppet

Lördag 21 januari kl 11.00 – Utflykt med spårvagn
På vintern brukar det vara trevlig med en utflykt i en varm spårvagn.
Samling 10.45 i Gårda, avfärd kl 11.00. Beräknad återkomst senast 13.15.

Torsdag 9 februari kl 19.00 – Programkväll – ämne ännu ej bestämt
Vår systerförening Svenska Spårvägssällskapets Göteborgsavdelning håller sitt årsmöte kl 18.00 och
därefter vidtar programkvällen.

Lördag 25 februari kl 13.00 – Årsmöte i Spårvägssällskapet Ringlinien
Boka in dagen redan nu – mera information med utförligt program kommer senare.

Göteborgs Trafikalmanacka 2023
Nu är den här – med härliga, sköna bilder från gatulivet i Göteborg. Finns att köpa på museet redan
nu. Pris 100 kr
Porto tillkommer vid postorder: kiosken@ringlinien.org

Göteborgs Spårvägsmuseum
Vi håller öppet söndagar kl. 11- 14. (Stängt 19/12-7/1)
Som medlem i Spårvägssällskapet Ringlinien har du fri entré till museet.
Du kan också handla böcker, almanackor m.m. när museet
håller öppet.

Postadress (Besök endast efter överenskommelse.)
Spårvägssällskapet RINGLINIEN
J Sigfrid Edströms Gata 2
E-post: ringlinien@ringlinien.org
416 48 Göteborg
web: www.ringlinien.org

Bankgiron
Medlemsavg:
Allmänt:
Försäljning:

725-5391
441-3415
831-7083

