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Kompletterande vägnamn inom detaljplan för
Södra Gunsta, etapp 2, antagande

Förslag t ill beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. att anta vägnamnet Tujavägen.

Ärendet

Detaljplan för Södra Gunsta, etapp 2, har varit på granskning. Befintliga namn inom
planområdet tillhör namnkategorin buskar. Namngivningsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 18 juni 2018 att anta vägnamnen Aroniavägen, Buxbomsvägen,
Hortensiavägen, Kornellvägen, Ligustervägen, Mispelvägen, Snöbärsvägen,
Spireavägen, Stjärnbuskvägen och Oxbärsvägen samt parknamnet Dalparken. Den 10
september 2018 antogs namnet Drosktorget och den 26 november 2018 antogs
namnet Pärlbuskvägen. Planen har omarbetats och ytterligare ett vägnamn behövs.

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2022 att ställa ut
och remittera vägnamnet Måbärsvägen.Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort
misstaget att föreslå ett redan befintligt namn. Namnet Måbärsvägen finns redan som
vägnamn i Björklinge.Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30
augusti 2022 att ställa ut och remittera vägnamnet Tujavägen.

Det har inkommit en enda synpunkt som motsäger förslaget och som i stället föreslår
namnet Universum.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill namngivningsnämnden 2022-10-27 NGN-2022-00021

Handläggare:
Helen Lind
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Föredragning 

I detaljplanen för Södra Gunsta, etapp 2, finns ny väg tillagd som går i nordsydlig 

riktning parallellt med den norra delen av Droskvägen, som är en huvudgata som 
namngavs redan den 3 februari 2014 och den vägen har i sin tur gett upphov till det 
intilliggande Drosktorget. De namnen tillhör namnkategorin vagnmakeri. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya vägen får ett namn inom kategorin 

buskar att hålla den namnkategorin enhetlig inom Södra Gunsta, etapp 2.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2022 

 Kartbilaga 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Anna Axelsson  

Biträdande stadsbyggnadsdirektör  
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 Bild med skiss över Södra Gunsta, etapp 2, med ett kompletterande vägnamn 

Tujavägen 
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