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Hej! 
 
God fortsättning på det nya året! Här får Du Nyhetsbrev nr 1 2012 från www.trafikminnen.se . 
 

Sedan Du fick förra nyhetsbrevet 2011-12-01 har det jobbats ”bakom kulisserna” med nya artiklar till 
hemsidan. Det Du mest kunnat lägga märke till är väl bytet av startsidesbilder med kompletterande 
texter. Sammanlagt 5 gånger under den gångna perioden har vi bytt startsidesbild. Detta har möjliggjorts 
tack vare mycket god hjälp från några av hemsidans besökare. Varmt tack till Er för detta! 
Jag vill upprepa att om Du har en bra bild med anknytning till kollektivtrafik från vilken del av Sverige 
som helst får Du gärna skicka den till max@trafikminnen.se med ett ”tillstånd” (dvs enkelt ”OK” att 
publicera bilden). 

 
Så till några saker jag särskilt vill göra Dig uppmärksam på: 
 
1) När det gäller ”jubiléer 2012” håller vi på att arbeta med några artiklar om Stockholms Spårvägar AB:s 
största bussgarage. Det ritades 1931 och första etappen byggdes under åren 1932-1934. 
Den 27 september i år har Hornsbergsgaraget på Västra Kungsholmen fungerat i 80 år. 
Har Du själv några minnen från det bussgaraget är Du hjärtligt välkommen att skicka in dem till 
max@trafikminnen.se  
 
I dagsläget ligger två artiklar om bussgaraget i Hornsberg ute på hemsidan: 

 Hornsbergsgaraget 80 år och arkitektisk beskrivning av byggnaderna .  
 

2) Ett annat ”Växande projekt” är utbyggnaden av Tvärbanan som vi följer på delsträckan 
Sundbybergs Torg – Solna Business Park. På Landsvägen vid Sundbybergs torg har man 
redan satt upp ett trafikmärke som varnar för spårvagnar. Per Ekberg tog 2011-11-30 en bild på 
trafikmärket som väl knappast är aktuellt förrän i maj 2013 då provkörningarna börjar. Se bilden 
och kommentaren via länken http://www.trafikminnen.se/ovanliga_vagmarken.html 
 
3) I höstas var Västeråsbanan avstängd mellan Centralen och Bålsta i flera dygn i samband 
med ”brolyftet” i Sundbyberg. Ersättande busstrafik gick på flera sträckor. Så småningom 
kommer artiklar om detta att läggas ut. 

 
 

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