
Cl JÄRFÄLLA 2019-06-19 

PROTOKOLL 

Organ: Namnberedningen, Tekniska nämnden 

Protokolltyp: Beredningsmöte 4/2019 

Tid och plats: 2019-06-19, Drabantrummetplan 8, Posthuset 

Närvarande: Marcus Gry, ordförande 
Gunnar Eriksson, ledamot 
Ingrid Kennerstedt Bomhall, sekreterare 
Niklas Nordström, trafikplanerare 
Alice Sund blad, utredare (punkt 4) 

Förhinder: Khalid El Hajji, ledamot 

Ärenden 

1) Nytt namngruppsområde i Barkarbystaden 
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Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 19-06-13 att ändra namngrupps
området Natur i Barkarbystaden till Svenska Flygflottiljer. 

Namnberedningen har därför tagit fram följande namnförslag: 

Gator norr om Barkarbyvägen: Frösögatan, Uppsalagatan, Flygfältsstråket (för
längning av Flygfältsvägen, delvis ge-stråk), Flygtomsgatan (tänkt att fo1tsätta mot 
flygledartornet i kommande detaljplan) Ämagatan (fysisk placering för F16, Upp
lands flygflottilj) och Luleågatan. Generalsgatan är redan namnsatt och mynnar ut i 
Barkarbyvägen, men får även en anslutning till Sveatorget. Hågavägen är ett arbets
namn som pe1manentas. Barkarbyvägen fo1tsätter genom hela området. 

Namnberedningen beslöt att vänta med förslag till namnsättning av gatan längst i 
noIT i avvaktan på besked om Försvarshögkvaiteret flyttar till platsen eller inte. 
Lämpliga namn kan vara Försvarsgatan, Flygkårsgatan eller ett geografiskt flottilj
namn. 

Söder om Barkarbyvägen: Hässlögatan, Såtenäsgatan och Tallebovägen (fo1tsätter 
söderut förbi Tallebo i kommande detaljplan). 

Torg: Sveatorget, Flygfältsplatsen 

Parker: Diakonparken, Flygfältsparken 
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Det finns två mindre platser utmed Barkarbyvägen som är tänkta att utformas som 
torg. Av plantekniska skäl har de inte fått planbestämmelsen torg utan platserna är 
möjliga att använda för andra ändamål. Namnberedningen beslöt därför att avvakta 
med namnsättningen. 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

Gator, torg och parker i planområdet för Barkarbystaden IV ges namnen Frösögatan, 
Uppsalagatan, Flygfältsstråket, Flygtornsgatan, Ärnagatan, Luleågatan, Hässlögatan, 
Såtenäsgatan, Tallebovägen, Hågavägen, Sveatorget, Flygfältsplatsen, Flygfältspar
ken och Diakonparken. Generalsvägen får en anslutning till Sveatorget. 

2) Namnsättning av nya vägar i Ormbacka 
Namngruppsområdet är Fornminnen och vikingatiden. Namnsättningen föreslås an
knyta till fornnordisk mytologi. Vägarna utf01mas som slingor och får därför denna 
efterled, med undantag av en slinga som ligger på kvartersmark, då efterleden -gränd 
används. Enligt praxis ska också grändnamn om möjligt samma förled som den väg 
de ansluter till. En väg planeras att fortsätta till ett kommande detaljplaneområde och 
får efterleden -vägen. 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

De nya vägarna i Ormbacka ges namnen Baldersvägen, Friggaslingan, Brageslingan, 
Idunslingan och Ormbackagränd. Det nya torget ges namnet Ormbacka torg. 

3) Ändrat namngruppsområde för del av Veddesta 
Namngruppsområdet Affärsvärlden omfattar ett stort geografiskt område. Idag finns 
relativt få vägar i området. Gissningsvis kan 30- 40 nya gator tillkomma när Ved
desta byggs ut i en tät stadsstruktur. Det kommer att bli svårt att hitta fungerande 
namn inom namngruppsområdet. Namngruppsområden bör inte heller vara alltför 
geografiskt omfattande för att inte försvåra orienteringen. 

Namnberedningen föreslår därför att den del av området som ligger närmast 
Barkarby station bildar ett nytt namngruppsornråde - järnvägs och kollektivtrafikter
mer. Inom detaljplanen för Veddesta I innebär det inga problem. Vägarna heter idag 
Veddestavägen, Äggelundavägen och Ekonomivägen. De båda förstnämnda namnen 
behålls, medan Ekonomivägen utgår. Det finns inga adresser utmed Ekonomivägen. 
Det nya namngruppsområdet kan komma att sträcka sig in även i andra delar av Ved
desta. 

Namnberedningen ser att det på sikt kan bli problematiskt med namnsättning i Ved
desta, då fler nya namngruppsområden troligen behövs. Det kan innebära att befint
liga vägnamn behöver ändras, vilket påverkar företag och verksamheter. Namnbered
ningen kommer till att börja med ta upp frågan internt i kommunen samt med Lant
mäteriet. 
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Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

En del av namngruppsområdet Affärsvärlden i Veddesta ändras till ett nytt namn
gruppsområde - järnvägs- och kollektivtrafikte1mer. 

4) Utredning om kommundelsgränser och kommundelar - nuläge 
Alice Sundblad redogjorde för resultatet av de medborgardialoger som hållits. Även 
ett par stöne företag har fått möjlighet att lämna synpunkter. Utredningen, som pre
senteras för Ten i höst, visar att frågan är komplex och även behöver kopplas sam
man med frågor som traktindelning, indelning i nyckelkodsområden med mera. 

5) Övriga frågor 
Ingrid Kennerstedt Bomhall presenterade en namngruppskaiia från kaii- och GIS-av
delningen för översyn. Några mindre justeringar återstår. 

6) Nästa möte 
Höstens möten blir den 12 september och den 14 november. 

Ingrid Kennerstedt Bomhall 
sekreterare 

Justeras 

~~~ 
ordförande, namnberedningen 


