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Nr 2 av RINGLINIEN distribuerades strax före midsommar. Rättelse till tidtabellen på baksidan av nr 2: 
Lördagarna i september fick fel datum. Givetvis är det lördagar vi kör.  
Nr 3 är under färdigställande och beräknas komma ut i början av oktober.  

Höstutflykt – nu med Färja ! 
Lördag 1 oktober Samling från kl 11.00 –- Utfärd med Färjan 4    

Avgång från Residensbrons färjeläge intill Stenpiren kl 11.30 
Höstutflykten blir för omväxlings skull över vattnet. Våra vänner i Sällskapet Ängbåten kör en extratur 

med Färjan 4 exklusivt för Ringliniens medlemmar. Begränsat antal:100. Färjan 4 är även den en 

bevarad del av Göteborgs transporthistoria från den tid när älven korsades av stort antal ångfärjor. 
Läs mera om 100-åringen Färjan 4 och dess återkomst i RINGLINIEN 4/20. Obs! Att färjan precis som 

spårvagnar saknar toalett ombord. Beräknad återkomst till Residensbron senast kl 13.00. 

Torsdag 20 okt kl 19.00 – Spårvägar i Bergen – Fågel Fenix från Möhlenpris till Engen 
Anders Forsberg berättar mera om den intressanta staden Bergen som hade sin första spårväg mellan 
1897 och 1965. I modern tid skaffade man en modern och effektiv Bybane som blev en utomordentlig 

succé redan från början. Under många år har ideella krafter också arbetat med att etablera en 
Museispårväg i gamla linje 3:s sträckning – Möhlenprislinjen - något som nu fullbordats. 

Öppen Vagnhall i Gårdahallen söndag 6 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. 

Torsdag 17 november kl 19.00 - ej bestämt 
Kontrollera hemsidan och senare info 

Torsdag 15 december kl 19.00 – Lussekaffe 
Vi avslutar med det traditionsenliga luciafikat 

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, pussel med spårvägsmotiv,  

almanackor m.m. när museet håller öppet.    

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! 
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