
 

Lars-Erik “Max” Widell 
 

max@trafikminnen.se 

 
Nr 2/2011 Nyhetsbrev om artiklar och annat som hänt 2011-09-03 

 
Hej igen! 
Idag är det 44 år sedan vi för andra gången införde högertrafik i Sverige. Vi hade nämligen högertrafik 
mellan åren 1718 och 1734 också. Men det är inte det enda vi firar trafikalt i år. 
Här kommer nu sensommarens nummer av Nyhetsbrev från www.trafikminnen.se . 
Jag hoppas Du ska finna det välkommet även om det dröjt längre än vanligt. 
Tyvärr har jag av hälsoskäl inte kunnat jobba med hemsidan så som jag hoppats, men tack vare många 
av Er som är intresserade av Trafikminnen har vi kunnat skifta startsidesbilder relativt regelbundet. 
VARMT TACK för det!! 
 

Så till några saker jag särskilt vill göra Dig uppmärksam på: 
1) Det är väl allom bekant att Tvärbanan i Stockholm byggs ut mellan Alvik och Solna. 

Vi har påbörjat en artikel om bygget och har för avsikt att med jämna mellanrum ta bilder på delen Solna 
Business Park-Sundbybergs torg. Dessa bilder blandas med bilder tagna på samma platser 1955 till 
exempel. Besök gärna hemsidans Tvärbanedel! Du når den lättast via länken 
http://www.trafikminnen.se/tvarbanan_solna_sub.html  
 

2) Vägarbeten är det gott om nuförtiden. Ett av de mer omtalade är ”Förbifart Stockholm” som man 

faktiskt i praktiken redan påbörjat byggnationen av genom att man bygger ”trafikplats Hjulsta” som ibland 
kallas ”Stockholmsporten”. Där kommer vägarna E4 och E18 i framtiden att korsa varandra. Just nu 
byggs ”trafikplats Tensta” som vi ägnar en artikel åt. Den kompletteras med färska bilder efter hand som 
trafikplatsen växer fram. 
Direktlänken har Du här: http://www.trafikminnen.se/trafikplats_tensta.html  
 

3) I år är det 100 år sedan första busslinjen startade. Det är också 90 år sedan dåvarande 

”trädgårdsstaden” Hässelby Villastad begåvades med en busslinje. Tidigare hade man bara tåg till 
Spånga eller båt på Mälaren till Stockholm. Busslinjen startade den 17 september 1921 och 
Hembygdsmuseet uppmärksammar detta på två sätt, dels genom att låta årets nummer i Hässelby 
Hembygdsförenings småskriftsserie handla om busstrafiken, dels genom att jag söndagen den 25 
september kl 13.00 kommer att hålla ett föredrag i ämnet och visa bussbilder på Hässelby 
Hembygdsmuseum, Riddersviksvägen 116 i Hässelby Villastad. Närmaste hållplats är Riddersviksvägen 
på linje 119. 
Småskriften heter ”Busstrafiken i Hässelby 90 år 1921-2011” och kommer att säljas på 
hembygdsmuseet, men kan också köpas genom Trafiknostalgiska Förlaget. 
 
Till sist vill jag även denna gång efterlysa fler berättelser om upplevelser relaterade till kollektivtrafik. 
Som exempel kan nämnas berättelsen om Maries mobiltelefon som tog en annorlunda väg sista biten 
hem. Läs artikeln här: http://www.trafikminnen.se/maries_mobil_bortappad.html  
Skicka gärna också bilder på t.ex. hållplatser med underliga namn och historiken bakom namnen. 
Och detta gäller hela Sverige. 
 
Det var allt för denna gång.  
 
Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
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