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PROTOKOLL 

Organ: Namnberedningen, Tekniska nämnden 

Protokolltyp: Beredningsmöte 6/2019 

Tid och plats: 2019-11-14, Drabantrummet plan 8, Posthuset 

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

Förhinder: Khalid El Hajji, ledamot, Niklas Nordström, trafikplanerare 

Ärenden 

1) Förslag nya gatunamn Veddesta I, Il och 111 
Tekniska nämnden fattade beslut om ett nytt namngruppsområde - järnvägs- och kol
lektivtrafiktermer - vid sitt möte den 19 september 2019. 

Namnberedningen har tagit fram förslag till namnsättning i området som omfattas av 
detaljplanerna benämnda Veddesta I, Veddesta II och Veddesta III. 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

Vägarna i Veddesta får namnen: Lokförargatan, Stinsgatan, Banmästargatan, Tåg
mästargatan, Banvaktsgatan, Grindvaktsgatan, Veddestastråket, Bäckparksgatan, 
Konduktörsgatan, Rälsgatan, Rälsläggargatan, Rallargatan och Spårgatan. Två gator 
belägna på kvaiiersmark får namnen Lokförargränd och Äggelundagränd. Namnen 
Veddstavägen och Äggelundavägen behålls men får delvis nya sträckningar. 

Torgen får namnen Brotorget, Veddesta torg och Stinstorget. Parkerna får namnen 
Äggelundaparken, Stinsparken och Bäckparken. 

Namnberedningen anser också att en adressering utifrån Veddestabron kan prövas 
för de fastigheter som kommer att ligga invid bron. 

2) Kompletterande namnsättning Barkarbystaden IV 
Efter att tekniska nämnden fattat beslut om namnsättning inom detaljplaneområdet 
för Barkarbystaden IV har beslut fattats om att Barkarbyvägen ska breddas. Den 
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namnsatta Flygfältsplatsen blir därmed inte en sammanhängande plats. Vidare kom
mer en plats som inte är planlagd som torg att fungera som mötesplats. Platsen ligger 
där Hässlögatan, Flygfältsvägen och Barkarbyvägen möts. Namnberedningens för
slag är att den östra delen av Flygfältsplatsen istället får namnet Kårplatsen. 1963 
ombildades Kungl. Svea flygflottilj till en flygkår och namnet Kårplatsen anspelar på 
denna. Mötesplatsen föreslås få namnet Hässlöplatsen. Den ligger invid Barkarbyvä
gen, Flygfältsvägen och Hässlögatan. Vidare fö1iydligas namnkartan så att det fram
går att Flygfältsplatsen breder ut sig både norr och söder om Flygfältsstråket, som 
blir en gågata. 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

Den östra delen av Flygfältsplatsen ges namnet Kårplatsen. Platsbildningen vid 
Hässlögatan, Flygfältsvägen och Barkarbyvägen ges namnet Hässlöplatsen. 

3) Utredning om nya kommundelsgränser och kommundelar 
Utredningen är avslutad, se dm 2019/538, tekniska nämndens budget- och verksam
hetsuppföljning. Frågan om nya kommundelsgränser och kommundelar är komplex 
och hänger även samman med andra områden, som exempelvis indelning av statist
iska områden och den pågående utbyggnaden. 

Namnberedningen konstaterar att det kan bli problematiskt när kommundelen 
Barkarby växer. Områden som planeras bli tätt befolkade som Barkarby-
staden och Veddesta kommer fo1mellt att ha samma "status" som exempelvis Kyrk
byn, Tingsbyn och Vålberga. Namnberedningen ser därför ett praktiskt behov av om
rådesavgränsningar inom kommundelen Barkarby. En annan fråga är att utifrån den 
framtagna vägvisningsplanen ska vägvisning principiellt inte göras till olika områden 
inom kommundelarna. 

4) Företagskonsekvensanalys 
I alla nämndärenden ska en företagskonsekvensanalys göras. Det finns en ny mall 
som följs i alla namnberedningsärenden. Namnberedningen anser dock inte att före
tag ska tillfrågas om föreslagna namn innan tekniska nämnden fattar beslut. Undan
tag kan självfallet göras om namnberedningen ser att det finns behov av samråd. 

5) Övriga frågor 
Ett projekt om översyn av demografiska statistikområden pågår i kommunen. Det är 
ett regeringsuppdrag till samtliga kommuner och ska vara klart i mitten av december. 
Ingrid Kennerstedt Bornhall kommer att vara delaktig när det gäller förslag till 
namnsättning av de olika områdena. 
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Nästa möte 
Sekreteraren återkommer med förslag på datum för ett första möte 2020. 

Marcus Gry 
ordförande 
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Ingrid Kennerstedt Bornhall 
sekreterare 
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