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PROTOKOLL 

Organ: Namnberedningen, Tekniska nämnden 

Protokolltyp: Möte 6/2018 

Tid och plats: 2018-10-11, Drabantrummet plan 8, Posthuset 

Närvarande: 	 Gunnar Eriksson, ordförande 

Björn Falkeblad, ledamot 

Ingrid Kennerstedt Bornhall, sekreterare 

Robert Jägare, avdelningschef,§ 2 


Förhinder: 	 Leyla Melik, ledamot 

Niklas Nordström, trafikplanerare (adjungerad) 


Tid Torsdagen 11 oktoberld 8 - 9 

Plats Drabantrummet, plan 8, Posthuset 

Ärenden 

1) Namnsättning av broar 
Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

Broarna namnsätts enligt följ ande: 

1) Kallhällspassagen 
2) Lädersättrapassagen 
3) Slammertorpsekodukten 
4) Slammertorpsbron 
5) Grönvretspassagen 
6) Jakobsbergsbron 
7) Norra V asapassagen 
8) Södra Vasapassagen 
9) Viksjöledsbron 

Namnberedningen har tidigare diskuterat namnsättning av broar. Idag är Barkarby
bron, Veddestabron och Slammertorpsbron ( den gamla) namnsatta. Den gamla 
Barkarbybron ersattes av en ny för ett par år sedan. Tekniska nämnden fattade då be
slut om att namnet Barkarbybron skulle behållas för den nya bron. Det är motiverat 
att fatta ett liknande beslut när det gäller Slammeiiorpsbron, där den gamla rivits och 
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ersatts av en ny i ett närliggande läge. I övrigt anser namnberedningen att det är mo
tiverat att använda andra ändelser som -passagen och-ekodukten, när det gäller 
broar som inte är avsedda för motordrivna fordon. 

Det finns två broar över järnvägen på Viksjöleden. Den norra föreslås få namnet Ja
kobsbergs bron. Skälen är att bron ligger i närheten av Jakobsbergs gård och att Vik
sjöleden i centrala Jakobsberg på sikt planeras att bli en stadsgata. Den södra bron 
kommer även framöver att ansluta till El 8 och ha karaktären av en trafikled, varför 
namnet Viksjöledsbron passar bättre här. 

2) Avgränsning av kommundelar och namnsättning av nya kommundelar 
Utifrån den expansion som Järfälla genomgår har namnberedningen sett ett behov av 
att göra en översyn av en eventuell namnsättning av nya kommundelar samt avgräns
ningar kommundelarna emellan. Robert Jägare redogjorde för hur frågan kan hante
ras formellt. Namnberedningen påpekar att det är viktigt med ett brett arbete som in
volverar olika kompetenser samt dialog med allmänheten. Kulturmiljölagens 4§ om 
god ortnamnssed gäller. Frågan tas vidare till tekniska nämnden. 

3) Övriga frågor 
Utredningen om en eventuell lokalisering av Försvarsmakten till Barkarbystaden 
medför att olika alternativ för de centrala delarna i Barkarbystaden nu prövas. Det 
påverkar gatustrukturen och därmed namnsättningen. När det gäller 01mbacka har 
det kommit ett förslag från planenheten om att använda -slingor som ändelse, då 
vägarna kommer att gå i "slingor" från Ormbackavägen. Namnberedningen diskute
rar om det kan vara lämpligt med ett nytt namngruppsområde norr om Växthusvägen. 

4) Nästa möte 
Nästa namnberedningsmöte blir torsdagen den 22/11 kl 8.00 i Drabantrummet. 

Ingrid Kennerstedt Bornhall 
sekreterare 

Justeras 

Gunnar Eriksson ( s) 
ordförande, namnberedningen, 


