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Löfgren,

med instämmanden, om åtgärd i

syfte att i möjligaste grad vinna utvidgad arbetare.
tågstrafik, med "tsträckt t"afiktid, å Aktiebolaget
Stocl.1wllll .• spårri(qa,'s linjer.
Till Stockholms stadsfullmäktige.
Den nu synnerligen aktuella frågan om motverkandet av hv• ~
resstegringar och beredandet av billiga och trevliga bostäder för
huvudstadens mindre bemedlade befolkning tvingar, enligt mitt
förmenande, kommuneu att pil alla sätt härtill bidraga. Vid behandlingen av detta synnerligen viktiga och samhällsgagnande spörsmäl skall det snart visa ,ig, att de lokala kommnnikationerna
hava ett intimt samband med bostadsfrågan. Det torde vara nog
erinra därom, att Stockholms Nya spärvägsaktiebolags bildande år
1876 påskyndades förnämli~ast för att avhjälpa deu då rådande
bostadsbrist~n , för att en ~ar skall förstå vilken stor betydelse
detta kommunikationsmedel nu måste ha, sedan staden frän om·
nämnda är betydligt utvidgats.
Kan man sålunda pävisa, att spårvägarna påskyndats i ett
filantropiskt syfte, kan man likväl näppeligen göra gällande, ,att det
bolag, som pil o-rund av bostadsbristen erhöll synnerhgen. formånliga koncessionsvillkor därefter tillräckligt beaktat de utvldgmugar
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jnr: kunnat fiir;"l. alltid ,ökt att i {ör:;ta hUIHI tillg-odos(' sina egna
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att ill('d lllHaraudc \ uglHLUtal , insatta l nrhl'l:l1'ctågstndik, pA lIwr,g-narna ul'I't.<:n alln ,I r Yäntnnde pus:;ugcl'llrc, ,s om alln på "II bestämd tid ,koJ. burp ,itt arbete. Dvtta h'lr frllm kall.t ett stort
ueh herntli~at mi»nöje frall tratik.mtel'lla , mell ehuru spånfigsl,oIngets Icdnin.· IInl'lclir:ell kall YI\rU ohek,,"t med ,lessa mi"fiirhålI.nden, hnr inzentiuf!' åtgjort, för nit fi' hjäll a dr-nmma,
_\ul('dnin~en till ntt icke Ul'hrtareU;:c'lI pli ,knllll o"h alttlra
. . torre l'lat..;cr tdr dl'~sa ta1"'l rOs~er8. kunua upptaga alla pas~uge
rare 'ynes frum>t her l på "t! 'tr trafikaut('mas synpunkt otillf""ds,tällaude sätt att ordltll denIIII trafik. Arbetare, som exelllpehis
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upp hll Sturcplallell och ut till '·"rtall. D"t föl' 'fnller diirföt' 'ura
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all .ynnorhet vll,1 det rör föromniimnda arbetaretågstrafik il. spårvigarun, då deltll o(vivdaktigt mäste vara ägnat att underlätta deu
kropp",rhl'lund" hcf()lkniu~u$ möjlighot till förhymndo Il\' bostadslägeulwter. utan utt des u ID(-,l n/',dviindil(het möst. yara " .. lägDu i
omedellJ1l!' niirhet a" arhdsplat en,
~\\"en med u,v:->l'ellde • tiderna för lJega~nallde uv arhetaretn~eu
S\ Dl'S e" d,'l reformer mm nÖdYllndigll.
~;nligt nu ~ällande kon•
,'csslOn,hestilmnlClscr lir Htockhohns Nya spärnlgs"ktil'holug skyldigt
att under mt\llu.dcrulL mal':O;- oktober lJcfordra I'a~",al!erare a de s. k.
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