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Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2017/762 

Namnsättning av torget i Kallhälls centrum 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 

 

1. Torget i Kallhälls centrum ges namnet Gjutartorget. 

 

 
Ärendet i korthet 

I samband med att torget rustas upp och nya bostäder byggs i Kallhälls centrum, har 

frågan väckts om en namnsättning av torget. Idag används namnet Gjutarplan, som 

även är gatuadress. 

 
Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2018-01-22 

2. Namnberedningens protokoll 2017-12-12 

3. Karta Gjutartorget 

 
Bakgrund 

Namnberedningen har fått frågor om namnsättning av torget i Kallhälls centrum, 

med anledning av att det rustas upp och att ny stadsmässig bebyggelse uppförs i 

Kallhälls centrum. Idag används namnet Gjutarplan, som också är gatuadressen.  
  
Överväganden 

I Jakobsbergs centrum finns –platser; Riddarplatsen, Tornérplatsen etc. Kallhäll, 

Viksjö och Barkarby har –planer; Gjutarplan, Viksjöplan och Jaktplan, men i 

Barkarby finns även Barsbro torg och Barkarby torg. I Skälby finns även Skälby 

torg, ett namn som inte används idag. 

 

Efter diskussioner kring namnen Gjutartorget, Kallhälls torg och Byxfickstorget 

enades namnberedningen om att Gjutartorget är det bästa förslaget. Gjutartorget 

anknyter också till adressen Gjutarplan. Adresseringen kommer inte att ändras.  

 

Namngruppsområdet är yrkesmän och facktermer vid Bolinders fabriker. 

 

Namnet Gjutartorget finns inte på någon annan plats i Sverige. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga bedöms inte särskilt beröras av namnförslaget. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningen svarar för kostnader för skyltning. 
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Slutsatser 

Namnberedningen bedömer att det är motiverat att se över namnsättningen för torget 

i Kallhälls centrum. Gjutartorget är ett namn som anknyter till Gjutarplan, som även 

framöver kommer att vara adressen. 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör     

  

   Ingrid Kennerstedt Bornhall 

Namnberedningens sekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Namnberedningen 

Kart och GIS 

Park och gata 


