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 KUNGSHOLMS VILLASTADLINJEN (K2-1907-KuhV)   2020-01-16 utg 4   ?07+08 

 

1907-05-(10) Ny linje: KUNGSBROPLAN – Fleminggatan – Fridhemsgatan – Drottningholmsvägen från 

KUNGSHOLMSTULL (nuv Fridhemsplan) – (dåv) Drottningholmsvägen (delvis nuv övre planet 

till Lindhagensplan) – Drottningholmsvägen (till nuv Essingeleden) – (dåv) Drottningholmsvägen 

(nuv Adlerbethsgatan-allmän väg till Sigridsberg) – (dåv) Tranebergsbro (flottbro) – 

Drottningholmsvägen (nuv Tranebergs Strand till Gustavslundsvägen) – (dåv) 

Drottningholmsvägen (delvis nuv Tranebergsvägen-Ulvsundaplan) – (dåv) Drottningholmsvägen 

till enskild väg mot Lillsjönäs gård (nuv Sunnanstigen) (KUNGSHOLMS VILLASTAD). 

Trafik, med två automobilomnibusar, Kungsbroplan – Kungsholms Villastad dagligen kl 07-22.30, 

Kungsholmstull – Kungsholms Villastad måndag-lördag 06-07. Trafikerad av Per August 

Kindgren. 

 

1907-05-18 Trafiken nedskuren pga olyckshändelse, med endast en automobilomnibus, Kungsbroplan – 

Kungsholms Villastad dagligen kl 07-22. Vändningen vid Kungsholmstull upphörd. 

 

1907-05-27 Trafiken tillfälligt indragen pga vagnbrist. 

 

1907-06-13 Ändrad: KUNGSBROPLAN – Fleminggatan – Fridhemsgatan – (dåv) Drottningholmsvägen 

(delvis nuv Fridhemsplan-nedre planet) – Drottningholmsvägen från LINDHAGENSGATAN (nuv 

Lindhagensplan) – Drottningholmsvägen (till nuv Essingeleden) – osv. 

Trafiken återupptagen, med en automobilomnibus, Kungsbroplan – Kungsholms Villastad 

dagligen kl 07.30-23, Lindhagensgatan – Kungsholms Villastad måndag-lördag 05.30-07.30. 

 

1907-06-27 Trafik med två automobilomnibusar. 

 

1907-07-29 Trafiken tillfälligt indragen pga vagnbrist. 

 

1907-08-02 Trafiken återupptagen, med två automobilomnibusar. 

 

1907-10-01 Trafiken nedskuren, Kungsbroplan – Kungsholms Villastad dagligen kl 07.30-18.30, 

Lindhagensgatan – Kungsholms Villastad måndag-lördag 05.30-07.30. 

 

1907-10-29 Trafiken tillfälligt indragen pga vägarbeten i Drottningholmsvägen. 

 

1907-11-04 Trafiken återupptagen. 

 

1908-(02-12) Trafik även med en öppen släpsläde vid behov och lämpligt väglag. 

 

1908-05-18 Nedlagd. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
KuhV 07-05-10         SB-komm: Exakt datum? 

KuhV 07-05-10         SB-komm: (i slutet av kv) Trol kv + ähp. 

KuhV 08-02-12         SB-komm: Ska vi ta med snöhinder? 

 

 

 
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. 

 


