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Namngivningsnämndens arbetsutskott 
Protokoll 

Datum: 
2021-09-07 

 

Närvarande 

Samtliga närvarande närvarar på distans 

Beslutande 

Monica Östman (S), ordf. 

Anna-Karin Westerlund (M), Le vice ordf. 

Stojka Lakic (L) 

Jan Hagerlid (MP) 

Daniel Soning (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans Hård (S) 

Anders Karlberg (M) 

Övriga närvarande 

Helen Eriksson, processledare 

Anders Ågren, processledare 

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör 

Maija Tammela Arvidsson, enhetschef planverksamheten 

Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare 

Justerandes signatur 1 y 

  

Utdragsbestyrkande 

71i6tAi
 7 / 
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 

Protokoll 2021-09-07 

§32 

Namngivning av gång- och cykelväg på banvall 
i Uppsala, antagande 

NGN-2021-00012 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att anta namnen Stabbybanan och Hågabanan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Namngivningsnämnden har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 

namngivning av banvallen i Uppsala med stäckning från Hällbygatan till Luthagsvägen, 

vidare från Ekeby mot Hågaby. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att gång- och cykelvägens första del mellan 

Hällbygatan och Luthagsesplanaden ges namnet Stabbybanan. Vidare föreslås att den 

del av gång- och cykelvägen som går från S:t Johannesgatan mot Hågaby, och vidare 

så långt rekreationscykelvägen sträcker sig, ges namnet Hågabanan. 

Namnförslagen är baserade på att de båda sträckorna endast utgör delsträckor av den 

forna Enköpingsbanark 

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2021 att ge 

stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnen Hågabanan 

och Stabbybanan. Inga synpunkter som motsäger förslagen har inkommit. Varken 

Räddningsnämnden eller Institutet för språk och folkminnen har, i sina yttranden, 

något att erinra mot de föreslagna namnen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021 

• Kartbilaga 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

4 hp-1 
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 

Protokoll 2021-09-07 

§33 

Namn inom detaljplan för Hammarparken, 
antagande 

NGN-2021-00017 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att anta kvartersnamnen Bergarten och Berggrunden samt 

2. att anta vägnamnet Hammarparksvägen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Detaljplanen går ut på granskning under året. Syftet med detaljplanen är att göra det 

möjligt att bebygga delar av Hammarparken med bostäder och en förskola i en av 

byggnadernas bottenvåningar. 

Behovet är namn på två kvarter och en gata. 1 området finns namnkategorin bergarter. 

Nannngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april att ge 

stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnen 

Bergarten och Berggrunden samt vägnamnet Hammarparksvägen. 

Inga synpunkter som motsäger förslagen har inkommit. Varken Räddningsnämnden 

eller Institutet för språk och folkminnen har, i sina yttranden, något att erinra mot de 

föreslagna namnen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021 

Kartbilaga 

Justerandes signatur 
&K 

  

Utdragsbestyrkande 

Akiwrilt9 
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 

Protokoll 2021-09-07 

§34 

Namn inom detaljplan för norra Hovstallängen 

NGN-2021-00018 

Beslut 

Nannngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att anta kvartersnamnen Eir, Freke och Rafnatyr, samt 

2. att anta torgnamnet Hoystallsplan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för norra Hovstallängen har varit på samråd. Syftet med detaljplanen är 

att lösa hela eller delar av Kungsängens behov av förskola och skola, inklusive 

idrottshall, samt möjliggöra ytterligare kontor och centrumfunktioner i innerstaden. 

Behovet är tre kvartersnamn och ett torgnamn. 

lområdet möts namnkategorierna fornnordiska hjälte - och gudasagor, industrier och 

Hovstallängen. 

iden norra delen av planområdet längs med Strandbodgatan ligger den före detta 

köttbesiktningsbyrån ritad av Gunnar Leche år 1928, idag kulturhuset 

Köttinspektionen.1 hörnet Strandbodgatan - Kungsgatan finns en kontors- och 

verkstadslokal. 

Ytterligare ett kvarter, som ligger utanför planområdet väster om Köttinspektionen 

intill Muningatan, nybildas då det avskiljs från kvarteret Hovstallängen. Det nya 

kvarteret föreslås få namnet Rafnatyr som betyder korpguden och är ett annat namn 

för Oden. De övriga två kvarteren föreslås få namnen Eir, som är namnet på 

läkekonstens gudinna som symboliserar fred och försoning och Freke, som är namnet 

på en av Odens ulvar, även de inom namnkategorin fornnordiska hjälte- och 

gudasagor. Detta med tanke på närheten till kvarteren Hugin och Munin samt 

Muningatan. Den resterade, östra delen, av kvarteret Hovstallängen behåller det 

namnet. 

Justerandes signatur Ii 

  

Utdragsbestyrkande 

.44,41/TA 
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Namngivningsnämndens arbetsutskott 

Protokoll 

Datum: 

2021-09-07 

 

Ett nytt torg placeras i Dragarbrunnsgatans förlängning, mellan den kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaden Köttinspektionen, och tillkommande bebyggelse längs med 

Strand bodgata n. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2021 att ge 

stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnen Eir, 

Freke och Rafnatyr samt torgnamnet Hovstallsplan. 

Inga synpunkter som motsäger förslagen har inkommit. Varken Räddningsnämnden 

eller Institutet för språk och folkminnen har, i sina yttranden, något att erinra mot de 

föreslagna namnen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021 

Kartbilaga 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

.4,ysikÄl 
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