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N:r 13. 

A\" h er: 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 be
handlingen av detta synnerligen viktiga och samhällsgagnande spörs
mäl 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. formån
liga koncessionsvillkor därefter tillräckligt beaktat de utvldgmugar 

'. t d t ' eckliD~ Sålunda 
av spärvägsnätet, som betIngats av s a ens u,' O' ~ 
anhöll o stadsfullmäktio-e ~r 1892 förgäveS, att bolaget miltte "dn 

d 
o l 'ft Först flera är seuare kuu e 

Or ua arbetaretä~sturer för ha v avgl . o 
bolaget förm1ls ntt tillmötesgl\ detta krav. 



" -
){,'n Ryen med llys,'elllk II d~llna tmfik hur bolaget, sr. Yitt 

jnr: kunnat fiir;"l. alltid ,ökt att i {ör:;ta hUIHI tillg-odos(' sina egna 
ek~nomi,kn intre<>en, .\rbctaretllg,trnfik har i,'h infört. t\ ulla 

holagets linjer. och f .. ljd"" h,\r bli, it ntt de rout~r! >om O· UUnI6 
f(,r denn .. tratik, irke kuun" till~odo,e 1'0' ng('rarl'f"'hl',,scD o<·h ej 
lleJl,'r uro h"tömda med hUlI,yn hll dl' olika st:Hlsdelllrnas oefolk_ 
ning,lOrh:\llllndell. Hcln Hilku,tad,'u. liksom D,'b" linjl'n u:r 4, 
saknar dylik trafik. "Id :-;Ius,en . e,'clII!,l''''is, lir det icko möjligt 
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, ,som alln på "II be
stämd 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,o
Ingets Icdnin.· IInl'lclir:ell kall YI\rU ohek,,"t med ,lessa mi"fiirhål
I.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 
,iro be ,alla pä ulfe Knng,holmeu , men lllujli"clI ha sin ,,.-selsittt
n.ing "id \'/ntan, mä,te fiil' nit rnrd anlitande "u,, urbetarehg kOlllma 
nll arl>c!splut,en ror.'tng-a res.n HalltHrkar~gat"n ned, runt Slusscn, 
upp hll Sturcplallell och ut till '·"rtall. D"t föl' 'fnller diirföt' 'ura 
~ynnerliö"u l', kallat, att hlantl nUllnt arheturet~",trnlik auordnudes 
.läm "iiI ii"er l-i:t Enk,- ,.'h Odeu:<atorutl ,a~lt Valhall''''iigcn, 
u('h skull,· detla Let~'oa {;n rätt aU"'ulig tidsvinst för .Iln dl' ar-
betare so ,. l tt]' . . ' ro tiTO )0.0.1\ 8 pa \..ullgsholmen och 1 Bromma, nWll hava 
~lDa arb~ten pIL ö re Xorrmalm, Östermalm ell,,]' Värtan. Ett 
mförand.. a" arhctaretl\g,trafik a linje n:r 4 skulle oeks!!. uä"ot 
u~derlättn trafiken a. Hantverkare,gatslinjen, Det synes för övrigt 
s~ Dncrhgen "liS hArt nrh torde \'am "g-nat att betydligt underIiitta 
den mlllore hemedlaoe befolkningeu, bostadsförbållandrn, om fl 

alla nu tralike,rude sp1rv!1'l'slinjer infördes arhet:lTetugstrafik. Stati-
stiken , f' t dl '1~llT JU o or y ,art. att tillgån"en plt ledi"" hostadslä"en-
heter är I hasti"t sJ'unkande -o d o 1'- lOb ": hän .., , , s ro va sma ug-eu let<'l' etTuffar \"Isar 

, på b~tadsori t. Lnder sttdana förhållanden måst~ givetvi .. 
åtgärder ndtagas för att underlätta mÖJ'li"heterua ntt utnvttJ'a dp 
lokala k 'k' . o J 
lite ,olllmuDl 'atlODerna, främst da spårvägarna, så långt dett:! 
het r t g gora. Det synes mig nIImIigen varn en absolut skyldig' 

k 
or staden, "tt med alla till buds stående medel söka ästad

omma förbättrade ko 'k t' , mmuUl a IODer mellan de olika stadsdelarna I 

all .ynnorhet vll,1 det rör föromniimnda arbetaretågstrafik il. spår
vigarun, då deltll o(vivdaktigt mäste vara ägnat att underlätta deu 
kropp",rhl'lund" hcf()lkniu~u$ möjlighot till förhymndo Il\' bostads
lägeulwter. 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. 
arh"tHrettl~en frull kl. fJ,:lO f. m. till kl. X f !II, o .. h lIuder måna
derntl no,emher- - fl'].nuni fran kl. '1,45 f. 111. till kl. K f m. mot 
eu :,,' .. ift HY ;1 ilre, lI1e,l rlitt för dem, sOIll fUrdas lOl'<1 dylika t~g, 
att f~' eu "'gift a" fl ure lösa biljett filT öterfi,,'d sall1ma dag 
uuder ,i,s av iiH'r_\nth:\llare(,mol'let lll'stiimd tid. nen tid, TI'tur
bilj .. lterna [iir arbeb1'eta~eu herättigar til! flterflll'd" iir nu" best.imd 
U11;ler m~nnd,'rull nJlr>l-oktouer fr~n kl. ~I e. III. till. kl. <.30 l'. m . 
och fil1' dcn iivdf(a t"l,'u n" firet frAn kl. 4 e, 111. hll kl. 7 r, m_ 
)l c<l hänSl II ,lartil!, utt: urhetarM oftast hUn! ubtriickt arbl,t,hd. 
d. \' "i. H~lJctn Il ci\'el'tid, Dl'h rnriD~n~ ordinarie 'lTbet .. tid tid sträl'k~r 
. l- ,- tl-ll kl "I "rh ", 30 e III. s\'ne' stark" ,käl tala for 

::;I'T an/yre aH " • . 
"i~ tld:u för <1""n returhiljetter. giltighet ut,triickcs hl! kl. !l ,e, !Il 

Il t 
. ",'on" hruJlli"t att urhc!nr .. t'lgcns trafikhd IUI e 8\1\('8 1111" a,,· u· c , 'Il t t 

, "" k - t'll kl q f m lihom det hord .. ,ara t\ il c 
mor('ftlal'llR. llt~trac #n~·\ .., ., . 

n ' k' t u'rett fiir ftterfiird. att ue~ftgna ~lg 
för deu som 1'{t morgoneu 'up t J . d -- f 11 t I 
ay dell~ummlL tidigare pa eftermiddagcu ii.u yu. 1I~1 aIr l :~.\: ~ ph 

1 d \ att "rl,ct-lrnu som \ a mun e 
""rj" fnl! ooro,' ,et or UllS S:, < 'f' d' t' d bel';itti"as , 1 t kl ., e III. rån enua I 'o 
IÖTlla"'arna sluta Sltt ar le e . ~. , ., f-- I ., 

" k" t c _" -retU1'lnl]..tt ur leffiIr"tU, 
lllt nm'iLnd" pt\ morgouen 01' ,l urr, d . btlde hmJllirrt och 

l , 'tt f"rJlleU'lll e anses . o Det mIlste, ,'u lf(t mI u ' • - . fllf eds, 
" ,_. . t' ""tr fiken oTllnas på rtt mCI a t r 

nodvundtgt. att ,\Thctare :1". a 'f 11 ,t orh att detta icke upp 
shi1laude sätt iin ,nd hlttllls ""nt fl c 'k -' - dä ett 

'd" förhäl!andena oundgiinghgeu_, 'fa.,.a, der-
,kjntes på Ungn' Il"~ fik;' ;i"u"t utt pil ,,,st satt uu 
rationellt ordnande lt" aenu" tra .lT,", 

l
i,-tt

n 
,le 'd bemedlade klassernas ].ost.dsförhållnud~u, '-11 

~"' mm re anförda tilhLter jag nl1~ hemstu a, 
På grund a" det såluuda 

l t tt hos öH'rståt-
fltf studsfullmäktige mått~ bed'.u a " tt ;-Olbetet yid 

.' f stullmul''' arom, a .l 
hnllareämbetet gora r~m l,Ot taxor och öV'rign hll-

11 d t 'afikttder tur IS or, ' 
fllststii "n e av] .' I t Htorkholms spurYliga .. 
fikbestämmeJser för Aktlebo a~e ' 
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