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Hej! 
 

Så har det gått ett halvår sedan förra Nyhetsbrevet från www.trafikminnen.se distribuerades! 
Känns ofattbart att våren och sommaren bara försvann sådär snabbt. 
Som framgick av förra nyhetsbrevet pågår nu ombyggnationen av väg E 18 på sträckan Hjulsta – 
Rinkeby. Det har bland annat inneburit att linje 517 kör ”säckkörning” på Hjulstastråket. 
I tidtabellen är det ofta 4 minuter mellan turen mot Kista och turen mot Spånga som passagetider för 
hållplatserna utefter Hjulstastråket. Det har i praktiken ofta inneburit att de båda bussarna kommer 
samtidigt. En nära bekant som åker med 517 varje dag upplevde ett ”kaos” i att bussarna ibland körde 
om varandra på Hjulstastråket, varför hon numer går till hållplatsen Lunda norra för att vara säker på att 
komma med rätt buss. 
 
Under en period fanns bild från vändplanen Hjulstastråket utlagd på Trafikminnens startsida. 
 
Förändringarna i Sundbyberg uppmärksammades också på startsidan några veckor med en bild från 
Vasagatan där det unika inträffat att två hållplatser med var sitt namn står med ett mellanrum på 45 
meter. Längst fram nära Esplanaden står ”Allén” som är tillbakaflyttad dit tillfälligt på grund av arbeten 
vid ordinarie hållplatsläge på Esplanaden vid Allén. Den bakre hållplatsen heter Sundbybergs torg och är 
ny ändhållplats för linje 113. 
 
Jag har också under sommaren kunnat lägga ut förteckningar på linjetrafiktillstånd som bolaget 
”Botkyrka och Södertörns Trafik AB” hade 1930-1938 samt en lista på Överståthållarämbetets 
omnibusresolutioner 1965-1967. 
 
Den 14 juni lade jag ut en tredelad artikelserie om topptavlorna och dess historia i Stockholms län.  
 
På avdelningen med roliga hållplatsnamn har ”Din tur” och ”Svens” fått sällskap av några hållplatstavlor 
från VästTrafik linje 150 mellan Fristad och Borås samt hållplatsen Pungpinan i Stockholm.  
Pungpinan har ett historiskt förflutet som krog redan på 1700-talet. Via en länk från hållplatsnamnsidan 
kan Du läsa om rånet på krogen Pungpinan sent på kvällen den 4 mars 1803, då fyra personer fick sätta 
livet till. 
 
Till sist vill jag rekommendera artikeln om Norra Bantorgets historia som bussterminal från 1922. 
I artikeln finns 12 bilder tagna vid olika tidpunkter. Den äldsta bilden är från 1930 och den yngsta bilden 
är tagen för några veckor sedan. 
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