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Tid och plats: 2020-11-11, Sandudden (f d Drabantrummet) plan 8, Posthuset 

Närvarande: Marcus Gry, ordförande, via Teams 
Gunnar Eriksson, ledamot 
Ingrid Kennerstedt Bornhall, sekreterare 

Förhinder: Khalid El Hajji, ledamot 

Ärenden 

1) Barkarbystaden - kvarstående namnsättning av gator
Två gator i Barkarbystaden behöver namnsättas, dels en i detaljplanen för Barkarby
staden IV, dels en i detaljplanen för Barkarbystaden III. 

Gatan längst i n01T i Barkarbystaden IV namnsattes inte då de övriga gatorna namn
sattes, eftersom pågick diskussioner med försvarsmakten om en flytt av försvarshög
kvarteret till Barkarby. Försvarsmakten hade vid en eventuell flytt fått sin huvudentre 
från gatan och därför bedömde namnberedningen att det var lämpligt att diskutera ett 
namn med företrädare från försvarsmakten innan namnsättning. I mars 2020 kom be
skedet att försvarsmakten inte flyttar till Barkarby. 

Namngruppsområdet är namn med anknytning till Svenska flygflottiljer. Namnför
slaget är Sveagatan, då gatan ansluter till Sveatorget. Torget har fått sitt namn efter 
Kungl. Svea Flygflottilj, F8. 

I Barkarbystaden III hade namnberedningen tidigare föreslagit namnet Malajgatan, 
vilket Ten avslog. Namngruppsområdet är Militära grader med anknytning till flyget. 
I området finns redan ett stort antal gatunamn inom namngruppsområdet, varför 
många namn är upptagna. I gällande gradsystem för försvarsmakten (infört 1/10 
2019) finns förvaltare och flottiljförvaltare. Förvaltargatan är därför ett namnförslag. 
Ett am1at namnförslag, som bygger på en äldre militär gradbeteckning men som inte 
har anknytning till flyget utan till flottan, är Båtsmansgatan. Då kan namnet Förval
targatan sparas för eventuella kommande behov. 

Nmm1et Båtsmansgatan påminner om Ålsta båtsmanstorp, som låg knappt 100 m 
nordväst om gatan. 
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