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Hej igen! 
 

Oj, vad tiden går fort! Nu är det redan 2 månader sedan förra nyhetsbrevet gavs ut av Trafikminnen.se. 
Som jag skrev i det hade Spånga station fått en egen avdelning. Nu har även en speciell avdelning för 
artiklar om händelser kring Roslagsbanan påbörjats. Har Du något eget minne Du vill dela med Dig av är 
Du mycket välkommen att skicka in Din artikel till max@trafikminnen.se  
Du kommer väl ihåg vad jag alltid brukar säga: ”Trafikminnen gör vi tillsammans”.Skicka gärna med 
bilder. En bild kan säga mer än ord brukar man ju säga. 
 

Sedan sist har jag också själv börjat leta efter bra foton att illustrera berättelserna med. Många artiklar 
saknar tyvärr bilder. 
 

Så till det som har tillkommit på hemsidan sen sist: 
- Artikeln ”10-kronorsresan” har försetts med bild på skylten man såg i alla bussar som barn: 
”Konduktören växlar ej högre belopp än 10 kr.” Detta har möjliggjorts genom att en av nyhetsbrevets 
mottagare välvilligt ställt bilden till mitt förfogande. 
 

- En bild på felplacerad trafikskylt i Hunnebostrand kan Du se i artikel ”lustiga vägtrafikmärken” 
 

- Topptavle-toppen har utökats med bild på en digital topptavla från Göteborg. Hållplatsläget heter 
”Svingeln B” om jag uppfattat det hela rätt 
 

- Artikeln om övergången till högertrafik i Sverige, den del som handlar om linje 137, har tack vare 
Spårvägsmuseets bildarkiv kunnat förses med en autentisk bild på en ”äkta 137:a” klar att köra ut från 
Hornsberg i eftermiddagens högtrafik. 
 

Bland själva artiklarna vill jag lyfta fram följande: 
- Okupationen av linje 601. Vallentunaborna genomförde denna demonstration i september 1975 för att 
visa sitt missnöje med SL:s nya linjenät. 
 

- En artikel om tågstrejken våren 1971. Tyvärr har jag inga bilder. Jag tar gärna emot om någon av Er 
kan bistå med autentisk bild. 
 

- FN:s miljökonferens 5 juni – 5 juli 1972 har fått en egen artikel. Även här efterlyser jag autentiska 
bilder. 
 

Sen undrar vi i en artikel: ”Hur blir det med Roslagsbanans station vid Arninge” som Vaxholmspolitikern 
Ulf Seippel föreslog redan 1975.? 
 
Till sist vill jag tillönska Dig en riktigt GOD JUL och Ett Gott Nytt År 2009. 
 
Må väl tills nästa gång. 
 
 
Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
 

 
 

mailto:max@trafikminnen.se
http://www.trafikminnen.se/

