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2017-08-22
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/515
Namnsättning av vägar i Stäkets verksamhetsområde
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden
1. De nya vägarna i Stäkets verksamhetsområde ges namnen Allmänningsvägen och
Katrinedalsvägen.
Ärendet i korthet

Två nya vägar i Stäkets verksamhetsområde behöver namnsättas. Den nya vägen på
den norra sidan av Rotebroleden blir i praktiken en förlängning av
Allmänningsvägen och föreslås få detta namn. Den nya vägen på södra sidan blir i
sin tur en förlängning av Katrinedalsvägen, som sträcker sig in i Upplands Väsby och
Sollentuna. Det är lämpligt att vägen har samma namn, Katrinedalsvägen.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2017-08-22
2. Namnberedningens protokoll 2017-06-20
3. Karta över området
Bakgrund

I det nya verksamhetsområdet i Stäket byggs två nya vägar som behöver namnsättas.
En namnsättning har tidigare diskuterats på namnberedningsmötet 2016-12-08.
Anslutningen av den nya vägen på den södra sidan var då inte klar. Nu är det klart att
den nya vägen på den södra sidan av Rotebroleden ansluts till Katrinedalsvägen, som
sträcker sig in i Upplands Väsby och Sollentuna. I Sollentuna används inte
gatuadresser utan gårdsnamn. Fastigheterna där heter Katrinedal 1, Katrinedal 2,
Katrinedal 3 o s v.
Den nya vägen på den norra sidan av Rotebroleden blir en förlängning av
Allmänningsvägen. Idag finns bara två adresser utmed Allmänningsvägen, nr 6 och
nr 8. Nr 6 är obebyggd. Om nr 6 istället ges nr 10 så kan numreringen på
Allmänningsvägen börja från Biskop Henriks väg.
Allmänningsvägen fortsätter även norrut från Biskop Henriks väg, men inga aktiva
adresser finns utmed den sträckningen. Om det i framtiden blir aktuellt med
byggnation kan man överväga en ny namnsättning för den delen av
Allmänningsvägen.
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Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord.
Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämnden står för kostnaden för skyltning.
Slutsatser

Det är lämpligt att de båda nya vägarna, som ansluter till redan befintliga, får samma
namn som dessa, dvs. Allmänningsvägen och Katrinedalsvägen.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör
Ingrid Kennerstedt Bornhall
Namnberedningens sekreterare

Beslutet ska skickas till

Akten
Namnberedningen
Kart och GIS
Park och gata

