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SL LINJE 903   2020-01-31 utg 4 ?09+17,akt 

 

2004-08-23 Ny linje, närlinje, omnumrerad från SL servicelinje 103: slinga Gubbängstorget – Lingvägen – 

Majrovägen – Getfotsvägen – Bordsvägen – Kistvägen – Herrhagsvägen – Lingvägen 

(GUBBÄNGEN) – Gubbängstorget – Gubbängsvägen – Cirkelvägen till vändplan 200m nordväst 

om Gubbängsvägen (vändning) Cirkelvägen Gubbängsvägen – Ramvägen – Dörrvägen 

motsols – Skrinvägen – Dörrvägen motsols – Ramvägen – Gubbängsvägen – Victor Balcks Väg – 

Tallkrogsvägen – Hägervägen – Torögatan – Fållnäsgatan – Handelsvägen – Svedmyraplan – 

Tussmötevägen till vändplan vid Svedmyra T-stn (vändning) – Tussmötevägen – Svedmyraplan – 

Enskedevägen – Oppundavägen Jönåkersvägen motsols Oppundavägen Postiljonsvägen till 

vändplan 300m norr om Frimärksvägen (vändning) Postiljonsvägen – Brevvägen till vändplan 

100m söder om Postiljonsvägen (SVEDMYRA). 

Trafik, med minibussar, måndag-fredag kl 09-15. Entreprenör Swebus. Färdtjänstnämnden har 

ansvaret för linjen. 

 

2007-01-02 Entreprenör Botkyrka Buss. 

 

2009-06-03 Arbete med t-baneviadukten vid Svedmyra, tillfälligt ändrad: GUBBÄNGEN – osv - 

Handelsvägen – Svedmyraplan – Enskedevägen – osv. 

 

2009-07-01 SL övertar ansvaret för närlinjen. 

 

2009-(09) Ändrad: GUBBÄNGEN – osv – Gubbängstorget – Gubbängsvägen – Ramvägen – Dörrvägen 

motsols – Skrinvägen – osv.  

 

2009-12-01 Ändrad: GUBBÄNGEN – osv – Gubbängstorget – Gubbängsvägen –  

 /Cirkelvägen till vändplan 200m nordväst om Gubbängsvägen (vändning) Cirkelvägen\ _  

\Gubbängsvägen                /  

Gubbängsvägen – Ramvägen – Dörrvägen motsols – Skrinvägen – osv.  

 Trafik, med minibussar, måndag-fredag kl 09-15, över Cirkelvägen om avstigande finns. 

 

2010-01-11 Arbetet avslutat, ändrad: GUBBÄNGEN – osv – Handelsvägen – Svedmyraplan – Tussmötevägen 

till vändplan vid Svedmyra T-stn (vändning) – Tussmötevägen – Svedmyraplan – Enskedevägen – 

osv.   

 

2011-05-01 Entreprenör Traveller Buss. 

 

2013-07-01 Trafiken nedskuren, måndag-fredag kl 09-14.30.  

 

2017-11 Telefonbeställning för påstigning införs vid vissa hållplatser, ändrad: GUBBÄNGEN – osv – 

Handelsvägen – Svedmyraplan – 

/Tussmötevägen till vändplan vid SVEDMYRA T-STN 

\Tussmötevägen till vändplan vid Svedmyra T-stn (vändning) – osv – SVEDMYRA. 

Trafik måndag-fredag kl 09-14.30, Gubbängen – Svedmyra på begäran, Gubbängen – Svedmyra 

T-stn övriga turer. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
903    09-09  Föraren 2009-11-06 sa att ändring varit så ett tag. Jag chansar på 2 månader. 

  Hpl-stolpe med tidtabell dock kvar samma datum.  Trol dit om avstigande finns. 

903   17-11  Tdt-pdf skapad 2017-11-02. 

 

 

 
Allmänt om Linjehistorikerna  

Finns frågetecken/tveksamheter ett visst år anges detta med två siffror längst upp till höger och specificeras längst ner.  

Tillfälliga ändringar kortare tid än 3 månader redovisas inte (med vissa undantag).  

VERSALER i körvägen anger linjens destinationer. 

Understreck i körvägen anger den gata eller väg där avgående ändstation är placerad.  

Tidsangivelser i trafikering anges till jämna halvtimmar.  

Om ändring i nattrafik anges dagtrafikdygnets datum.  
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© Jimmy Bergman. Använd gärna historiken hur du vill, men glöm inte att ange källan. 

 


