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Hej på Er! 
 
Hoppas Ni alla haft en skön sommar med avkoppling från vardagens bestyr som det brukar heta. Även 
om sommarvädret dröjer sig kvar ett tag så är väl sommaren egentligen över i alla fall sett ur 
kollektivtrafiksynpunkt. Det är ju idag vi går över till vintertidtabell. 
 

För egen del har jag ägnat en hel del tid åt förberedelser inför ”Buss-söndag” på Hässelby 
Hembygdsmuseum den 28 oktober, då jag klockan 13.00 -14.00 ska kåsera och visa en del unika bilder 
om busstrafiken i Hässelbyområdet från dess start den 17 september 1921 då den första bussen avgick 
mot Sundbyberg fram till våra dagar. 
 

Min efterlysning i tidigare Nyhetsbrev efter material till sidan har glädjande nog gett effekt och jag tackar 
för det som kommit!  Fortfarande saknar jag dock uppgifter och listor om bl.a. SJ Biltrafik i Huddinge, 
TGS (Tumba-Grödinge-Sorunda busstrafik), Södertälje Omnibus och Nynäshamns busslinjer före SJ 
Biltrafik i Huddinge. Har Du uppgifter som passar in här vore jag glad för ett email på adressen 
max@trafikminnen.se 
 
Tyvärr har jag av olika anledningar ändå inte haft möjlighet att uppdatera hemsidan i den takt jag först 
tänkt göra under sommarmånaderna, men här nedan ser du…. 
 

…de uppdateringar som skett sen sist: 
 
1) Startsidan har fått ett delvis nytt utseende 
 

2) Linjenummerhistoriken 1922-2004 har kompletterats med uppgifter om historik och linjelistor 
för SJ Biltrafik i Solna, den kollektiva trafikförsörjningen på Lidingö innefattande flera tabeller 
med linjelistor för olika tidsepoker samt historik och linjeuppgifter för SLO:s linjenät. 
 

3) Artikeln ”Med bussen Kvarnholmen till Kivik”, som Du hittar på avdelningen BUSSAR (högra 
spalten längst ned) är skriven av Henrik Henrikson. Den handlar om en f.d. linjetrafikbuss ”nya 
liv” sedan bussbolaget upphört. 
 

4) ”Skyddat regnskydd” heter den enda artikeln om regnskydd jag hunnit lägga ut på hemsidan. 
Jag har fler bilder och berättelser om regnskydd som kommer att läggas ut senare i höst. 
 

5) Artikeln ”regnskydd i gammal stil upphittat på E4:an” har kompletterats med uppgifter jag 
tacksamt tagit emot från besökare på sidan www.trafikminnen.se  
 
Ja, det var allt för denna gång. Fortsätt ”hålla kollen” och skicka fler bidrag! 
 
Uppmanar med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
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