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Hej! 
Så är det dags för ett litet Nyhetsbrev från www.trafikminnen.se igen. 
 

I år har vi haft flera jubiléer inom lokaltrafikens område. Den 17 september var det till exempel 90 år se-
dan dåvarande köpingen Hässelby Villastad fick sin första busslinje. Först 1949 blev orten inkorpererad 
med Stockholm Stad som dess västligaste förort. Ett år senare inrättades den andra busslinjen till ”byn” 
när Stockholms Spårvägar startade sin linje 82 mellan Islandstorget och ändhållplatsen Sandviksvägen 
som var belägen cirka 300 meter efter det att man passerat Hässelbys dåvarande Centrum. 
 

I samband med det trafikjubiléet hade jag förmånen att hålla ett föredrag om busstrafikens utveckling i 
området. En speciell buss (SJ litt 850) har särskild betydelse för införandet av 30-minuterstrafik på linjen. 
Ett leveransfoto på den hade jag som startsidesbild på hemsidan under veckorna 36-38.  
 

Hässelby Hembygdsmuseum ägnade årets nr av museets ”Småskriftsserie” åt busstrafiken i området.  
 

Så till några saker jag särskilt vill göra Dig uppmärksam på: 
 

1) När det gäller startsidesbilder har vi försökt växla bild var tredje eller fjärde vecka. Vissa svårigheter 
att få omväxlande motiv och bilder utifrån landet råder. Om Du har en bra färgbild med kollektivtrafik-
anknytning som Du tror skulle passa, får Du gärna skicka den till max@trafikminnen.se med ett ”tillstånd” 
(dvs enkelt ”OK” att publicera bilden). 
 

Att Tvärbanan i Stockholm byggs ut mellan Alvik och Solna känner väl de flesta till. I slutet av oktober 
stängdes tågtrafiken av mellan Stockholm och Bålsta på Mälardalsbanan för bl.a. ett brolyft. Blivande 
Tvärbanebron över spåren intill Sundbybergs station fotograferades av bl.a. ”Mr G”. Den bilden låg på 
startsidan veckorna 42-44.  
 

2) Vi har fortsatt vår ”inventering” av de platser där det finns Närtrafik (kallas ibland Servicelinjer eller 
Anropsstyrd trafik). Det är Hedemora och Visby som tillkommit sedan sist.  Du hittar uppgifterna via 
samlingslänken http://www.trafikminnen.se/lista_nartrafik.html  

 
3) Mitt tredje tips gäller busslinje 58 i Stockholm. Den har en lite speciell historia. Linjen startades i 
november 1935 av Huvudsta Omnibus AB och lades ned av SL den 16 augusti 1992. Artikeln är nu 
kompletterad med både textfakta och ett flertal bilder. Det senare tack vare engagemang av buss-
fotografer i samverkan via Buss-Snack. 
Länken http://www.trafikminnen.se/linje_58.html rekommenderas för den som vill veta mer.  

 
Så till sist vill jag önska alla mottagare av Trafikminnens Nyhetsbrev en trevlig adventstid 
och en riktigt GOD JUL och Ett Gott Nytt 2012! 

 
 

Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell  
www.trafikminnen.se  
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