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Tid och plats: 2019-05-02, Drabantrummet plan 8, Posthuset 

Närvarande: Marcus Gry, ordförande 
Gunnar Eriksson, ledamot 
Ingrid Kennerstedt Bomhall, sekreterare 

Anmält förhinder: Kahlid El Hajji, ledamot 
Niklas Nordström, trafikplanerare (adjungerad) 

Ärenden 
1) Nytt namngruppsområde centrala delen av Barkarbystaden
Detaljplanen Barkarbystaden IV har varit ute på granskning. Namnberedningen anser
att ett nytt namngruppsområde behövs för den centrala delen av Barkarbystaden.
Gällande namngrupp är Natur, ett beslut som fattades 2008. Då var den täta bebyg
gelsen tänkt ligga inom området för detaljplanen Barkarbystaden I, medan övriga de
lar planerades för lågskalig bebyggelse. Idag är planeringsförutsättningama an
norlunda, med utgångspunkt i tät stadsbebyggelse och tunnelbana.

Övriga namngruppsområden i området är Militära grader med anknytning till flyget 
samt Flygfarkoster, men det är svårt att hitta ytterligare namn. En nackdel är också 
att det blir svårare att orientera sig om namngruppsområdena blir för stora. 

Ett namngruppsområde som tidigare diskuterats och som har anknytning till F8 är 
namn på svenska flygflottiljer. Namngruppsområdet Natur kan "återanvändas" i en 
senare etapp av Barkarbystaden eller i ett annat utbyggnadsområde. 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

Namngruppsområdet Natur utgår. Nytt namngruppsområde blir Flygflottiljer. 

2) Kommande detaljplaner - namngruppsområden/namnsättning
Veddesta I och II står på tur för granskning. N amngruppsområdet i V eddesta är Af
färsvärlden, som sträcker sig över ett stort geografiskt område. Det finns behov av ett
nytt namngruppsområde. Onnbacka B är ute på granskning. Namngruppsområdet här
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är Forhininnen och vikingatiden. Vid nästa möte diskuteras namnsättningen i dessa 
områden. 

3) Utredning om kommundelsgränser och kommundelar - nuläge 
Utredningen om kommundelsgränser och kommundelar fortlöper. Två medborgardi
aloger har hållits på biblioteken i Henesta och Barkarby. Demokratiambassadörerna 
kommer att vara ute i Barkarby och Barkarbystaden vid tre tillfällen. Det finns också 
möjligheter att lämna synpunkter viajarfalla.se. 

4) Övriga frågor 
Ingrid Kennerstedt Bornhall har bokat in möte med kart- och GIS-avdelningen för 
översyn av namngruppskaiian. En rättad version skickas till namnberedningens leda
möter innan den läggs ut i Jakaiia samt på kommunens hemsida. 

Gunnar Eriksson lyfter behovet av en översyn av namnberedningens instruktion. 

5) Nästa möte 
Nästa namnberedningsmöte äger rum den 4/6 2019 kl 8 - 9 i Drabantrummet. 

Ingrid Kennerstedt Bornhall 
sekreterare 
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Marcus Gry (m) 
ordförande,namnberedningen 


