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Hej! 
Här får Du årets sista Nyhetsbrev från www.trafikminnen.se . Tidigare år har jag ju gett ut fyra 
nyhetsbrev per år, men av olika skäl blir det bara 3 i år. 
På nyåret 2011 är det fyra år sedan vi startade Trafikminnen.se. Jag vill rikta ett stort TACK till alla Er 
som på olika sätt bidragit med foton och fakta-texter. Fortsätt gärna med det!! 
Det är också intressant att få uppmärksamma olika ”jubiléer”. Nästa höst är det till exempel 90 år sedan 
”trädgårdsstaden” Hässelby Villastad fick bussförbindelse med Sundbyberg och senare Stockholm. 
 

Här redovisas nu några artiklar som lagts ut på hemsidan sedan sist: 
1) En artikel om själva nedläggningsfasen av spårvagnslinje 3 har tillkommit. Det unika med denna 

nedläggning var att den genomfördes i två steg. Första delen lades ned i juni 1960 och resten av linjen 
lades ned i november samma år. Läs mer på http://www.trafikminnen.se/spv_3_blev_busslinjer.html  . 
 

2) Det är ju ”Tillgänglighetens år” i år 2010. Att så skulle vara beslutades redan 1979 och syftade till att 

göra resandet lättare för personer med olika former av funktionshinder genom olika åtgärder som då 
beräknades vara genomförda i år. 
Med anledning av detta har vi skapat en liten avdelning med historisk redovisning av vad detta beslut 
resulterat i på olika håll i landet i form av Servicelinjer, Mjuka Linjen-linjer och Anropsstyrda busslinjer. 
Ett problem för oss har varit att få fram fakta kring det initiala arbetet på några håll i landet. Detta beror 
främst på att de personer som jobbade med dessa projekt initialt nu gått i pension.  
Läs mer om Närtrafiken via denna länk: http://www.trafikminnen.se/lista_nartrafik.html   
Om Du har kännedom om fakta i detta ämne som saknas i artiklarna är Du mycket välkommen att maila 
in dessa på max@trafikminnen.se så att redovisningen blir mer komplett. 
 

3) När vi talar om ”regnskydd”, ”väderskydd” eller ”klimatskydd” menar vi oftast regnskydd vid 

kollektivtrafikens hållplatser och stationer, men det finns flera andra användningsområden. 
De av Er som följt min hemsida några år har säkert minne av bilder jag publicerat på regnskydd 
för kundvagnar, cyklar samt för röksugna vid Avesta Lasarett. 
 

Via länken http://www.trafikminnen.se/regnskydds_galleriet_del_4.html  kommer Du att kunna 
läsa om ytterligare användningsområden. Vad sägs till exempel om väderskydd vid 
parkeringsautomaten (finns bl.a. vid Sturups Flygplats), eller vid bensinpumpen på Preems 
station i Växjö för att nu inte tala om Skånetrafikens regnskydd vid ändhållplatserna. Den ena 
gaveln består av en toalett för bussförarna!  Ytterligare användningsområden kan Du läsa om i 
artikeln. 
 
Det var allt för denna gång.  
 
Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
 
 

http://www.trafikminnen.se/
http://www.trafikminnen.se/spv_3_blev_busslinjer.html
http://www.trafikminnen.se/lista_nartrafik.html
mailto:max@trafikminnen.se
http://www.trafikminnen.se/regnskydds_galleriet_del_4.html
http://www.trafikminnen.se/

