JÄRFÄLLA KOMMUN
Stads byggnadsnämnden

INSTRUKTION FÖR
STADSBYGGNADSNÄ!v!NDENS NAMNBEREDNING

§1

Namn på vägar, torg, områden, platser, kvarter, offentliga byggnader m m
inom kommunen fastställs av stadsbyggnadsnämnden på förslag av en
särskild namnberedning.

§2
Stadsbyggnadsnämnden utser en beredning med tre ledamöter för samma
tidsperiod som gäller för nämndens ledamöter.. Utbildnings· och kultur·
nämnden utser en av ledamöterna.

Bland de valda ledamöterna utser stadsbyggnadsnämnden en ordförande.
Stadsbyggnadsnämnden utser en tjänsteman som namnberedningens
sekreterare.

§' 3

Namnberedningen skall

j.

• följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess omgivning
• ge stadsbyggnadsnämnden förslag till nya eller ändrade namn på vägar, torg,
områden, platser, kvarter, offentliga byggnader mm.

§4
N.ämnd eller styrelse som förvaltar eller har ett väsentligt intresse av namn·
sättning av objekt skall beredas tillfälle att yttra sig i namnfrågan.

§5
Vid ändring av namn skall namnberedningens förslag remitteras till berörda,
främst de boende, för att de skall få tillfälle att inkomma med synpunkter.

För uppkomna merkostnader vid adressändring får fastighetsägare, företag och
boende ingen ersättning.
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§6

Regler för namnsättning och adressnumrering
1

Kommunen indelas i sex stadsdelar, Kallhäll, Stäket, Jakobsberg, Viksjö,
Barkarby, Skälby.

2

Namnsättning skall göras så att alla vägar, torg, områden, platser och
kvarter inom en kommundel eller ett bostadsområde erhåiler namn, som
har ett inbördes sammanhang. Kommunen är därför indelad i namn·
gruppsområden. Undantag härifrån bör kunna ske för att bevara gamla
gårds- och torpnamn samt namn på personer som har anknytning till
platsen i fråga.

3

Namn skall vara lä Ha att uppfatta, uttala och skriva. För att undvika
fclrväxling skall tillses att vägar, torg, områden, platser m m inte får lik
alydande namn. I möjligaste mån skall hänsyn även tas till namn i grann
kommunerna.

4

Kommunen skall dessutom ha namnskiljande trafikstråk. De namn
skiljande trafikstråken är:
Bodaängsvägen
By leden
Ekvägen
Enköpingsvägen
Hummelmoravägen
Järfällavägen
Kallhällsleden
Källtorpsvägen
Norrviksvägen
Rotebroleden
Skälbyvägen
Uddnäsvägen
Viksjöleden

5

Tomtplats utmed väg, torg eller plats adressnumreras med början från järn
vägen Stockholm-Västeräs eller kommundelens trafik:sträk såvida inte annat
anses lämpligare. Udda nummer åsätts tomtplatser till vänster och jämna
nummer tomtplatser till höger om vägen, torget eller platsen räknat från
dess början. Varje tomtplats skall ha så många adressnummer som antalet
ingängar. Uppstår brist på nummer kan både nummer och litterabetecknlng
ar användas. Adressnummer bör reserveras för eventuell framtida förtätning
av bebyggelsen i den utsträckning som vid tillfället kan anses lämpligt.
Tomtplatser vid torg eller allmän, plats skall ha namn som ansluter till torget
eller den allmänna platsen. Däremot bör adressnummer anslutas till adress
numreringen på genomg11en.le gata eller väg.

