
GÖTEBORGS SPÅRVÄGSMUSEUM  
tisdagen den 31 maj

BTF inbjuder sina veteraner med säll-
skap till ett studiebesök på GÖTEBORGS 
SPÅRVÄGSMUSEUM, som drivs av 
Spårvägssällskapet Ringlinien och som 
finns i Gamla Vagnhallen i Gårda.

Spårvägssällskapet Ringlinien har kört abonnemangs-
trafik och Lisebergslinjen med veteranspårvagnar i 
många år. Nu finns det möjlighet att titta närmare på 
vagnarna och annat lokaltrafikrelaterat i Göteborgs 
Spårvägsmuseum i den gamla vagnhallen i Gårda.

Museet består av två delar, dels en utställning med 
informationstavlor och dels en guidad tur i vagnhallen. 
Information ges om vagnarna, taxans och biljetternas 
historia, uniformer från äldre tider och filmer, bland 
annat från trådbussarnas sista år. Dessutom finns en 
spårvagnssimulator byggd kring ett riktigt förarbord 
från en vagn som byggdes i slutet av 1950-talet.

I vagnhallen visas spårvagnar från olika tider som 
berättar om vagnarnas och spårvägens historia. Allt 
ifrån den enda bevarade hästspårvagnen till vagnarna 
som gick på Angeredsbanan från 1969 och framåt. 

Vagnhallen är byggd 1930 och får inte förväxlas med 
Spårvägens nyare vagnhall som ligger i närheten. 

Vi samlas vid entrén på J Sigfrid Edströms Gata 2 
klockan 10.50 för visning av och information om 
anläggningen. Visningen börjar klockan 11.00 och 
tar cirka 1,5 timme. Efter besöket äter vi lunch cirka 
klockan 12.45. 

Åk gärna kollektivt då det är ont om parkeringsplatser. 
Ta buss 60 till hpl Vagnhallen Gårda eller spårvagn 
1, 3, 6 eller 8 till hpl Svingeln. 

Varmt välkomna önskar

Inger, Michael och Stefan
Subventionerad kostnad är 100 kronor/person som 
betalas på plats, kontant (jämna pengar) eller med 
Swish. 

Sista anmälningsdag är lördag den 28 maj.  

OBS!! Anmälan ska ske till Inger Skogsberg,  
helst på mail ingerskogsberg@hotmail.com eller via 
SMS på telefon 070-817 06 40. 

Ange vid anmälan om du har någon allergi eller behö-
ver ha specialkost.
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