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Hej igen! 
Här får Du årets andra Nyhetsbrev från www.trafikminnen.se . Tidigare år har jag ju gett ut fyra 
nyhetsbrev per år, men av olika skäl har detta inte varit möjligt i år. 
Under den tid som gått sedan sist har det dock hänt en hel del med hemsidan och flera objekt ligger i 
”pipeline”. En hel del tips har jag fått från Er prenumeranter på Nyhetsbrevet. Tack ska Ni ha för det! 
Fortsätt att tipsa mig är jag tacksam. 
Kanske kan det intressera Dig att veta att detta nummer av detta Nyhetsbrev skickas till 158 adresser, 
främst i Sverige förstås, men även några till Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike, Spanien; USA och 
Mexico. 
 

Men nu till några artiklar som lagts ut på hemsidan sedan sist: 
1) En artikel om Tvärbanans utbyggnad till Solna lades ut i samband med banans 10-årsjubileum. 

 

2) Tack vare god hjälp med fakta från Jimmy Bergman, bilder av bussar i trafik på linje 69 tagna av 

Mikael T Nilsson och en bild på tidtabellen som gällde 1937 från Ingwar Åfeldt kunde jag i början av juni 
lägga ut en linjehistorik om Busstrafiken till Blockhusudden på hemsidan.  
Artikeln beskriver trafikeringen från starten i juni 1921 fram till den 26 april i år. 
På måndag den 23 augusti sker nästa ändring av linjen då linjesträckan Sergels Torg - Fridhemsplan tas 
över av återinrättade linje 52 och linje 69 ersätter linje 47 mellan Sergels Torg och Tomteboda. Det blir 
om jag räknat rätt linjens nionde destination genom tiderna. 
 

3) Linjenummerhistoriken 1922-2004 har uppdaterats med uppgifter om linje 70 och 340. 

 

4) Tack vare samarbete med Staffan Sävenfjord, Björn Floresjö, Ante Lövgren och representanter för 

olika länstrafikbolag har jag påbörjat ett större arbete om trafikformen Servicelinjer – Närtrafik - 
Särskild Kollektivtrafik som är tre olika benämningar av samma sorts trafik.  
I nuläget är fyra delar av en serie artiklar om denna trafikform publicerade, nämligen om den i Skåne län, 
Blekinge län, Västergötland, Stockholms län, Södermanlands län, Örebro län, Värmlands län, Dalarnas 
län,  Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län.  
 
Jag vill här passa på att efterlysa bilder på bussar i denna trafikform tagna i de län ovan som är 
understrukna. Även bilder från län som inte nämns ovan, men som är ”på gång” ingår i denna 
efterlysning. Har Du bilder så skicka dem gärna via email till max@trafikminnen.se . 
 

5) Tack vare samarbete med Henrik Engström och bild från Ingwar Åfeldt har en artikel om Ringbuss -

projektet i Nynäshamn publicerats under den gångna veckan. 
För mig framstår likheter mellan Ringbuss och Flex-buss (en modern variant av Servicelinjesystemet) 
som väldigt närbesläktade. Servicelinjer i Sverige startade i Borås. Det var 1982 och Ringbussprojektet 
pågick i Nynäshamn mellan augusti 1980 och februari 1982. 
Det var allt för denna gång.  
 
Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
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