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Hej igen! 
Nu äntligen kan jag höra av mig igen med ett Nyhetsbrev från www.trafikminnen.se . 
Jag hoppas Du ska finna det välkommet även om det dröjt ett par månader längre än utlovat. 
Det beror till viss del på att jag under vintern ”forskat” lite mer och bara bytt bilder på startsidan under 
tiden. 
Många artiklar saknar tyvärr fortfarande illustrerande bilder. Därför upprepar jag min vädjan i förra 
nyhetsbrevet: Om Du när Du läser en artikel på min hemsida som saknar illustration kommer på att Du 
har en bild som skulle passa in i sammanhanget, tar jag gärna emot den via email max@trafikminnen.se  
 

Men nu till några artiklar som tillkommit eller förnyats på hemsidan sedan sist: 
 

1) De två artiklarna om FN:s Miljökonferens 1972 har byggts ut med ett par bilder samt korta berättelser 

om ”Polisbussen” samt Alternativ Stads egen sightseeingturer som gick till Järvafältet i stället för 
Östermalm, Drottningholm eller Farsta.  
Jag planerar för en fördjupande artikel om Alternativ Stads arrangemang. 
  

2) Linjenummerhistoriken har kompletterats med en bild på linje 131. Även här räknar jag med att under 

våren skriva lite mer om 130-nummerseriens linjer och den första linje 161. 
 

3) Sist men inte minst denna gång är jag glad att kunna meddela att jag fått kontakt med Tomas 

Sjöblom som håller på att bygga upp en hemsida som handlar om fordonsradiosystem på Stockholms 

Spårvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik. Visste Du förresten att det var den 10 september 1963 som 

(SS) Stockholms Spårvägar invigde sin första fullskaliga radioanläggning, den så kallade Fordonsradion. 
Länk till Tomas Sjöbloms sida hittar Du under rubriken  ”Bra länkar” på Trafikminnens startsida. 
 

Till sist vill jag även om det är en vecka kvar passa på att tillönska Dig en riktigt GLAD PÅSK. 
 
 
 
Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
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