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Hej igen! 
 

Det drar ihop sig till Påsk och på måndag inleds ”Stilla veckan” som påskveckan också kallas. Här 
utanför min bostad lär det inte vara så stilla, för nu har ombyggnationen av väg E 18 på sträckan Hjulsta 
– Rinkeby startat. Träd fälls och transportvägar anläggs. Redan i höstas såg jag att Tyréns var här och 
gjorde mätningar inför denna ombyggnad, som enligt första uppgifterna skulle ha varit klar 2001, men nu 
sägs det att den nya E 18 ska vara helt klar 2015 på sträckan Hjulsta – Kista. 
Men åter till hemsidan: Jag har flera gånger i mina Nyhetsbrev efterlyst uppgifter om gamla bussbolags 
linjenät. Nu har detta börjat ge resultat. Förteckningar över fyra bussbolags trafikrättigheter finns nu på 
hemsidan tack vare ovärderlig hjälp av Jimmy Bergman. 
Sedan sist har jag också haft kontakt med Lars Widstrand som bor i USA. Under sin skoltid arbetade 
han på SL under sommarloven. Mycket trevligt. 
I helgen är det 45 år sedan ”Röda Linjen” startade. Det var den 5 april, som då liksom i år var en söndag. 
Jag gick då på Stockholms Stads handelsskola och jag minns mycket väl denna då stora händelse. 
På hemsidan finns nu en artikel om hållplats Mariebergsgatan. Fotot som illustrerar artikeln är taget i 
slutet på mars 1964. Där ser man hur många linjer som angjorde hållplatsen innan T-bana 2 startade. 
 

Men nu till några artiklar som tillkommit på hemsidan sedan sist: 
 
- på avdelningen BUSS hittar Du ”Fyra minnen från min tid vid SL i Enebybergsgaraget”. Den artikeln är 
skriven av Lars Widstrand. 
 

- Artikeln ”Hur tolkar man hållplatsens information” beskriver alla delar som ingick i hållplatsutrustningen 
vid Mariebergsgatans hållplats sista veckan i mars 1964. 
 

- ”Gittan minns spårvagnslinje 15” är ett bra svar på den efterlysning jag gjorde i förra Nyhetsbrevet med 
anledning av att det i höst är 50 år sedan spårvagn 15 försvann. 
 

- Artikeln ”Bilder från Roslagsbanans nedlagda bandel” är resultatet av Patrik Hanssons vandring utmed 
nedlagda bandelen Kårsta – Rimbo.  
 

- ”Snökaos lamslog kollektivtrafiken” har försetts med ytterligare en bild som är tagen på väg E4 mellan 
Kista och Järva Krog. 
 
- Fyra artiklar med kronologisk förteckning på meddelade linjetrafiktillstånd och avslag på ansökningar 
har tillkommit. Det gäller busstrafiken som Trafik AB Tumba – Grödinge - Sorunda (TGS) bedrev i 
Sorunda, SOAB:s trafik i Södertälje, Trafik AB Stockholm - Nynäs (TSN) och Stockholm - Nynäs 
Järnvägs AB (SNJ) på Södertörn. 
 
Till sist vill jag nämna artikeln ”Lite om topptavlorna förr och nu” på avdelningen ”Övriga minnen”. Min 
plan är att framöver kunna göra ett topptavelsgalleri som ”syster” till vårt regnskyddsgalleri. 
 
Till sist önskar jag Dig en riktigt GLAD PÅSK! 
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