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2019-05-20 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/380 
Nytt namngruppsområde i Barkarbystaden 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 

1. Det nya namngruppsområdet Svenska flygflottiljer ersätter det tidigare beslutade
namngruppsområdet Natur.

Ärendet i korthet 

Namnberedningen föreslår att ett nytt namngruppsområde med anknytning till 
Svenska flygflottiljer ersätter det tidigare beslutade namngruppsområdet Natur. Detta 
då området kommer blir en central och tätt bebyggd del av Barkarbystaden. 

Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
2. Namnberedningens protokoll 2019-05-02
3. Karta över namngruppsområdet

Bakgrund 

Detaljplanen för Barkarbystaden IV har varit ute på granskning. Gator, torg och 
parker som ska namnges ligger inom namngruppsområdet Natur. Beslut om 
namngruppen fattades 2008. Då var Barkarbystadens täta bebyggelse tänkt att ligga 
inom detaljplanen för Barkarbystaden I. Det aktuella området planerades för en 
lågskalig bebyggelse. Namngruppsområdet valdes sannolikt med tanke på detta och 
utifrån närheten till Västra Järvafältets naturreservat. 

Idag har planeringsförutsättningarna ändrats. Området blir en central del inom 
Barkarbystaden och därmed ett av de tätast bebyggda. Namnberedningen menar att 
ett nytt namngruppsområde som passar bättre samman med den stadsliknande 
bebyggelsen behövs. I Barkarbystaden finns sedan tidigare namngruppsområdena 
”Militära grader med anknytning till flyget” samt ”Flygfarkoster”. I Barkarby finns 
namngruppsområdet ”Militärflyget”. Namnberedningen ser gärna att även det nya 
namngruppsområdet har en anknytning till flygflottiljen.  

Överväganden 

Namnberedningen föreslår ett nytt namngruppsområde, Svenska flygflottiljer, där 
namn och orter förknippade med svenska flygflottiljer används i gatunamnen. Några 
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exempel på gatunamn inom namngruppsområdet skulle kunna vara Hässlögatan, 
Frösögatan och Såtenäsgatan. Totalt bedöms ett femtontal gatunamn kunna 
tillkomma. Namngruppsområdet kommer att sträcka sig in i kommande etapper av 
Barkarbystaden. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga påverkas inte särskilt av förslaget till nytt namngruppsområde. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget genererar inga kostnader. 
 

Slutsatser 

Namnberedningen föreslår att tekniska nämnden beslutar om att det föreslagna  
namngruppsområdet Svenska flygflottiljer ersätter det tidigare namngruppsområdet 
Natur. 
 
 
 
 
Johan Bergman 
Bygg- och miljödirektör   
   Ingrid Kennerstedt Bornhall  

Namnberedningens sekreterare 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kart och GIS 
Park och gata 
Namnberedningen 
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