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Hej! 
 

Så var det dags för Nyhetsbrev nr 2 2012 från www.trafikminnen.se . 
 

Sedan Du fick förra nyhetsbrevet 2012-01-29 har vi fokuserat på att hitta illustrationer till de äldsta 
artiklarna, det vill säga de som skrevs 2007-2009.  
Som exempel på detta kan nämnas artikeln ”Bertils sista arbetsdag” på avdelningen Practical Jokes som 
försetts med bild på Brommahallens kontorsbyggnad, där det hela utspelade sig. Likaså har de 11 
dagböckerna om pendeltågskaoset till följd av snöandet från juldagen 1981 till den 2 februari 1982 
försetts med bild på en idogt arbetande snöskottare som rensar växlar. Dessa artiklar finner Du på 
avdelningen ”På spåret”, Tågminnen.Tyvärr finns det fortfarande artiklar utan illustrationer, så om Du 
råkar läsa en sådan artikel och innehar en bild som Du tror skulle passa får Du gärna maila in den till 
max@trafikminnen.se  
 

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. 
Som jag nämnde i förra Nyhetsbrevet är det den 27 september i år 80 år sedan Hornsbergsgaraget 
officiellt togs i drift. Nu ska garaget flyttas på grund av att Hornsbergsområdet på Västra Kungsholmen 
ska omvandlas från industristadsdel till en modern bostadsstadsdel. 
Först var tanken att placera ett ersättningsgarage under Kristinebergs IP som skulle stå klart 2014, men 
nu har ett alternativ i Solna dykt upp, nämligen nuvarande postterminalen i Tomteboda. Den flyttas 
nämligen till Rosersberg. Därför har SL:s styrelse ”fryst läget” vad avser Kristinebergs IP och föreslagit 
att Tomteboda-alternativet ska utredas. 
Vår ambition är att om möjligt skapa en avdelning med ”Hornsbergsminnen” så jag upprepar min 
uppmaning: Har Du själv några minnen från Hornsbergsgaraget är Du hjärtligt välkommen att skicka in 
både text och bilder till max@trafikminnen.se  
 

2) I förra Nyhetsbrevet nämndes att Västeråsbanan varit avstängd mellan Centralen och Bålsta i flera 
dygn i samband med ”brolyftet” i Sundbyberg. Som vi lovade då har en bildserie om detta nu lagts ut. 
Länken till denna bildkavalkad är: http://www.trafikminnen.se/brolyftet_2011_10_21.html 
 

3) När det gäller startsidesbilder försöker vi byta var 3:e eller 4:e vecka. Just nu har vi Tommy Enefalks 
bild på ”tolvan” vid Nockeby på startsidan försedd med länk till en artikel om skådespelerskan Julia 
Ceasar som hade en viss relation till linjen och dess personal. Läs gärna den om Du inte redan gjort det. 
 

4) Det är mycket stimulerande med alla kontakter jag får med anledning av hemsidan. 
En sådan kontakt leder i början på maj till att jag ska besöka dagiset Solen i Järfälla. Femåringarna 
håller på att lära sig mer om dagisets närmiljö. Eftersom dagiset är byggt där Skälby Anhalt utefter 
järnvägen Spånga-Hässelby tidigare låg, ska jag berätta och visa bilder bland annat hämtade från 
Järfälla kommuns bilddatabas. Dessa bilder är tagna mellan 1931 och 1975. Barnen får då se både tåg, 
postanstalt, kiosk och livsmedelsaffär, allt numera nedlagt. 
 

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