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Nr 1/2007 Nyhetsbrev om artiklar och annat som hänt 2007-01-22 

 

Hej! 
För exakt 14 dagar sedan öppnade jag sajten med trafikminnen. Detta efter att i några år ha 
haft en mindre hemsida med några berättelser från min tid på SL. Vid övergången fanns 46 
artiklar att tillgå. Idag är det 92 stycken berättelser fördelade på 8 ämnesavdelningar 
På dessa 14 dagar har sajten också fått ett för mig mycket oväntat stort genomslag ute i landet, 
vilket gläder mig eftersom min intention är att spegla alla former av kollektivtrafik i Sverige. 
 
Vilka är då nyheterna sedan den 8/1? 
1) Bussavdelningen har delats in i två sektioner. Den nya sektionen har främst speciella 
”hyllningar” till vissa bussar eller busslinjer. Nu kan Du läsa om ett barndomsminne av vagn 
4553 (den enda vagnen typ H 50 A i SL:s vagnpark) eller om den älskade linje 82 som startade 
den 1 juni 1950 och fick ”leva sitt liv” till den 8 november 1952, då den bytte nummer till 119. 
 
2) En avdelning kallad Färdtjänst öppnades i torsdags. Där kan man läsa hur det kan gå om det 
står fel adress i kallelsen till sammanträde på ett känt bussbolag. Artikeln heter ”Vilse på 
Norrtullsgatan”.  
 
3) ”Veckans Artikel” når Du via länk från startsidan. Min tanke är att byte av artikel ska ske varje 
söndag, men garantier utlovas ej. Bara en intention. 
 
4) Topptavletoppen har blivit populär. Det började med att någon upptäckte att det fanns en 
hållplats i Björklinge i ”UL-land” som det heter på Buss-Snackarspråk  med 5 topptavlor på 
samma hållplatsläge, men trafikminnen vann kampen genom att vi fotograferat hållplatsen 
Tierps Kyrka som är en riktig ”6-taggare” för att nu tala älgjägarspråk. Snart därefter visade det 
sig att SL faktiskt var först med 6-taggare (vid Solna station) ävenom SL:s 6-taggare nu är 
ersatt av något annat. Just nu tävlas om olika sifferkombinationer på samma topptavla. SL leder 
stort med gamla Kälvestavägen där 3 linjer med 3-siffriga linjenummer trafikerat samtidigt och 
alla tre linjernas nummer bestod av siffrorna 5 7 och 1 (fast i annan ordning.) 
 
5) Eftersom det är premiär för detta Nyhetsbrev, som enligt intentionerna ska mailas ut vid 
oregelbundna mellanrum, skickas det till fler än de 40-tal personer som hittills sagt att ni vill vara 
med på min mailinglist. Vill Du vara med och är medveten om att Du inte anmält ditt intresse är 
jag glad om du meddelar mig via max@trafikminnen.se. Detta gäller givetvis även för Dig som 
eventuellt ångrat att Du anmält dig när du nu ser vad det egentligen blev av alltihop. 
 
Med digital hälsning 
t.f. webmaster www.trafikminnen.se  
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