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2005-01-01 Ny enkelriktad ringlinje, närlinje, omnumrerad från SL närlinje 108: Hässelby Torg (HÄSSELBY 

GÅRD) – Loviselundsvägen – Friherregatan – Loviselundsvägen – Stallpojksbacken – 

Enspännargatan – Astrakangatan – Liljeörnsgatan – Natt och Dags Gränd till vändplan 150m 

väster om Olof Jönssons Gränd (vändning) – Natt och Dags Gränd – Liljeörnsgatan – 

Kvarnhagsgatan – Beata Sparres Gränd – Maltesholmsvägen – Loviselundsvägen – Hässelby Torg 

(vändning) – Loviselundsvägen – Maltesholmsvägen – Ormängsgatan till vändplan 300m öster om 

Ormängstorget (vändning) – Ormängsgatan – Maltesholmsvägen – Melongatan – Fyrspannsgatan 

– Spiralbacken till vändplan 150m sydöst om Fyrspannsgatan (vändning) – Spiralbacken – 

Fyrspannsgatan – Strandliden – Fyrspannsgatan – Maltesholmsvägen – Medsolsbacken till 

vändplan 150m norr om Maltesholmsvägen (vändning) – Medsolsbacken – Maltesholmsvägen – 

Mirabellbacken till vändplan 300m öster om Maltesholmsvägen (vändning) – Mirabellbacken – 

Maltesholmsvägen – Aprikosgatan – Maltesholmsvägen – Loviselundsvägen – Hässelby Torg 

(HÄSSELBY GÅRD). 

Trafik, med minibussar, måndag-fredag kl 09.30-15.30. Entreprenör Bergkvarabuss/Traveller 

Buss. Färdtjänstnämnden har ansvaret för linjen. 

 

2006-02-01 Trafiken förändrad, måndag-fredag kl 09-15.  

 

2009-07-01 SL övertar ansvaret för närlinjen. 

 

2011-05-01 Entreprenör Traveller Buss. 

 

2013-07-01 Telefonbeställning för påstigning införs vid vissa hållplatser, ändrad: 

Hässelby Torg (HÄSSELBY GÅRD) –  

Hässelby Torg (HÄSSELBY GÅRD) – Loviselundsvägen – Friherregatan – osv – Beata Sparres 

                                                                                                                           \ _ 

Gränd – Maltesholmsvägen – Loviselundsvägen – Hässelby Torg (vändning)/ 

Loviselundsvägen – Maltesholmsvägen –  

Maltesholmsvägen                                                                                                               \ _ 

Ormängsgatan till vändplan 300m öster om Ormängstorget (vändning) – Ormängsgatan/ 

Maltesholmsvägen – 

Maltesholmsvägen                                                   \ _ 

Melongatan – osv – Strandliden – Fyrspannsgatan/ 

Maltesholmsvägen – 

Maltesholmsvägen                                                                                                                       \ _ 

Medsolsbacken till vändplan 150m norr om Maltesholmsvägen (vändning) – Medsolsbacken/ 

Maltesholmsvägen – Mirabellbacken till vändplan 300m öster om Maltesholmsvägen (vändning) – 

osv – HÄSSELBY GÅRD. 

Trafik, måndag-fredag kl 09-15.30, över Friherregatan, Ormängsgatan, Strandliden resp 

Medsolsbacken på begäran och över Maltesholmsvägen övriga turer.  

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
908   05-01-01 Första gången 908 nämns i ett dokument (från Ekberg) så jag använder det t.v.   

908   06-02-01 Datum avser tidtabell via fax, tidtabell på SL hemsida anger 2006-02-06. 

 

 

 
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.  

© Jimmy Bergman. Använd gärna historiken hur du vill, men glöm inte att ange källan. 

 


