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Nr 41. Namn på nytt bostadsområde i 
Vaksala-Lunda 1:12 m.fl. 
KSN-2011-0422 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bostadsområdet ges namnet Lindbacken.  
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone 
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Erics-
son (C), Irene Zetterberg, Milischia Rezai (båda S), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Namngivningsnämnden har i skrivelse den 18 maj 
2011 avgivit namnförslag till nytt bostadsområde 
nordost om Uppsala. Nämnden föreslår namnet 
Lindbacken. Namnförslaget har behandlats efter 
namngivningsnämndens arbetsordning. Då namn-
givning av stadsdelar, tätorter och byar  
 
ligger utanför nämndens uppdrag (Dnr St 1980: 
531) ska kommunfullmäktige besluta i ärendet. 
Namngivning av gator och parker i området kom- 
 

 
mer senare att behandlas av namngivnings-
nämnden. Bilaga 1, se separat bilaga. 
 
I kompletterande skrivning 10 november 
2011 redogör nämnden för utställningsför-
farandet. Bilaga 2, se separat bilaga. 
 
Föredragning 
Ett nytt bostadsområde ska byggas ca 5 km 
nordost om Uppsala i planområdet mellan 
Jälla och Hovgården. Området ligger på öst-
ra sidan om väg 288 och tillhör trakten Vak-
sala-Lunda. Detaljplan för området vann la-
ga kraft 22 oktober 2010 (Dnr 2001/20070-
1). Planen möjliggör olika boendeformer i ca 
700 bostäder. 
 
Namngivningsnämnden har tidigare be-
slutat använda kategorin namn på tidigare 
och befintlig torpbebyggelse för gator i om-
rådet. Namnfrågan för hela området/stads-
delen utgår från denna logik. Lindbacken är 
idag ett naturnamn i nordligaste delen av 
området och var tidigare namnet på ett sol-
dattorp vid samma plats. Lindbacken anses 
av namngivningsnämnden vara det lämp-
ligaste förslaget utifrån de principer namn-
givningsprocessen följer. Synpunkter från 
berörda och sakkunniga i frågan (markäga-
re, hembygdsförening, namnarkivet med fle-
ra) förordar namnet Lindbacken. Namnför-
slaget har remitterats till Uppsala Uni-
versitet, Posten och taxibolagen i Uppsala 
samt varit utställt tre veckor. Inga erinringar 
mot förslaget inkom.  
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
namnet och att området namnges. Det ökar 
tydligheten och tillgängligheten till det nya 
området, exempelvis genom vägvisning med 
skylt. Namnet följer en genomtänkt princip 
och bildar en helhet för övrig namngivning 
av delar inom stadsdelen.  
 
 
 


























