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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2019-11-26 

§46 

Namn inom detaljplan för Kalle Blanks väg 
antagande 

NGN-2019-0071 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår namngivningsnämnden beslutar 

1. att anta vägnamnen Hartassvägen, Lokattsvägen, Rävtassvägen, Vildsvinsvägen och 
Kron hjortsvägen, samt 

2. att anta namnet Loparken. 

Yrkande 

Jan Hagerlid (MP) yrkar att namngivningsnämnden ska anta vägnamnet Lokattsvägen 
istället för Lotassvägen. 

Anna-Karin Westerlund (M) yrkar att namngivningsnämnden ska anta vägnamnet 
Kronhjortsvägen istället för Älgklövsvägen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag tillsammans med Anna-Karin Westerlunds (M) 
och Jan Hagerlids (MP) ändringsyrkanden mot avslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla detsamma. 

Sammanfattning 

Behovet är namn på fem vägar och en park. Länna byalag och Eksundavägens 
Samfällighetsförening har inkommit med namnförslag. 

Justerandes signa. Utdragsbestyrkande 
4 Å 
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Namn inom detaljplan för Kalle Blanks väg   

Förslag till beslut 
Namngivningsnämnden föreslås besluta 

1. att anta vägnamnen Hartassvägen, Lokattsvägen, Rävtassvägen, Vildsvinsvägen 
och Kronhjortsvägen, samt 

2. att anta namnet Loparken. 

 

Sammanfattning 
Behovet är namn på fem vägar och en park. Länna byalag och Eksundavägens 
Samfällighetsförening har inkommit med namnförslag.  

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2019 att 
remittera och ställa ut vägnamnen Hartassvägen, Lotassvägen, Rävtassvägen, 
Vildsvinsvägen och Älgklövsvägen samt parknamnet Loparken. Yttrande har inkommit 
från Institutet för språk och folkminnen. Postnord har också inlämnat ett yttrande men 
har inget att invända mot namnförslagen. 
 

Ärendet 
Detaljplanen för Kalle Blanks väg har varit ute på samråd. Planens syfte är att 
möjliggöra cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna. 
Planen skapar utrymme för en variation av bostadsformer med en struktur som 
anpassas efter områdets terrängförhållanden och till natur- och kulturmiljövärden. 
Planområdet ligger i Länna, på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks 
väg, cirka 2 mil öster om centrala Uppsala. Planområdet utgörs till största delen av 
skogsmark i kuperad terräng. 

Namngivningsnämnden  Datum: 
Reviderad 

Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden 2019-12-04 NGN-2019-0071 
  
Handläggare:  
Helen Eriksson Lind 
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Behovet är namn på fem vägar och en park. Länna byalag och Eksundavägens 
Samfällighetsförening har inkommit med namnförslag.  

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2019 att 
remittera och ställa ut vägnamnen Hartassvägen, Lotassvägen, Rävtassvägen, 
Vildsvinsvägen och Älgklövsvägen samt parknamnet Loparken. 
 
Yttrande har inkommit från Institutet för språk och folkminnen som har följande 
erinringar mot namnförslagen:  

Institutet har inget att invända mot de föreslagna vägnamnen Rävtassvägen, 

Hartassvägen eller parknamnet Loparken. Enligt skriften God ortnamnssed 

(Ortnamnsrådets handledning i namnvård) ska ett namn vara enkelt att uttala och 

skriva, och det ska vara lätt att komma ihåg, och därför anser institutet att 

Vildsvinsvägen och Älgklövsvägen inte är helt lämpliga som vägnamn. Det föreslagna 

Lotassvägen avråder vi också ifrån, eftersom det sammanfaller med efternamnet på en 

känd författare, Lotta Lotass. Vill man hitta andra namn som håller ihop temat kunde 

namn som Harspåret, Rävspåret och Rävstigen vara möjliga – här får nämnden dock 

väga in att det redan finns ett namn Lostigen i Friberga och den eventuella 

sammanblandningsrisk som det innebär. 

Postnord har också inlämnat ett yttrande men har inget att invända mot 
namnförslagen. 
 
Under namngivningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 november 
beslutade arbetsutskottet att föreslå namngivningsnämnden att anta vägnamnen 
Hartassvägen, Lokattsvägen (istället för det tidigare utställda Lotassvägen), 
Rävtassvägen, Vildsvinsvägen och Kronhjortsvägen (istället för det tidigare utställda 
Älgklövsvägen) samt parknamnet Loparken. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse reviderad den 4 december 2019 

Kartbilaga 

Yttrande från Institutet för språk och folkminnen 

Namnförslag från Länna byalag 
 

Namngivningsnämnden 

 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 

 

 



A.Hartassvägen

B. Lokattsvägen

C. Vildsvinsvägen

D. Rävtassvägen

E. Kronhjortsvägen
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Sammanställning av inkomna 
namnförslag 
Namnförslag från Länna Byalag 

 

Eksundavägen*  eftersom den gamla fotbollsplanen Eksunda ligger i närheten.  

Rasbovägen eftersom "vägen alltid gått under det namnet". (Detta förslag syftar på 
Kalle Blanks väg. 

Gatunamn med djurtema för djur som setts i området: 

Lolöpan 

Rådjursstigen* 

Älgpasset 

Örnsvingen (uppe på berget) 

Tjäderleksparken  

Musgången (gång/cykelvägen genom området) 

Gatunamn med historiskt tema: 

Sågverksvägen 

Lännahusvägen (med betoning på "hus" syftande på den tidiga produktionen av 
prefabricerade hus i Länna) 

Järnbruksvägen 

Skogvägen * 

Skogparken 

Hemstigen (gång/cykelvägen) 

 

Datum: Diarienummer: 
2019-08-30 NGN-2019-0071 

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 
 
Handläggare:  
Eriksson Lind Helen 
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Gatunamn som hedrar gamla Länna-profiler. Kanske kan det få nyinflyttade att 
intressera sig för bygden?  

Gösta Carlssons väg/gata 

Folkskollärare i Länna Skola i större delen av sitt yrkesliv. Folkbildare av stora mått. 
Född och uppväxt på Ulfsbygden. 

Kanske en av de första sponsrade framstående cyklister i Uppsalas stora ”cykelstall”. 
En av Sveriges stora! 

Har skrivit åtskilliga artiklar och häften om Länna med omnejd. Han ledde  många 
guidade cykelturer i vår omgivning. Underbar berättare och föreläsare. Verksam i 
Hembygdsgillet. 

Lars-Erik Larsson (Larssons väg) 

Folkbildare, verksam vid Uppsala universitet. Ledare i många år för hockeylaget i Länna 
IF. Musiker 

Och berättare. Aktiv i Upplandsradion som redaktör i åtskilliga år. Verksam i 
Hembygdsgillet. Ordf bla. 

Svante Thunströms väg/gata 

Jägmästare och disponent Länna Bruk. Startade Almunge Hembygdsgille. 

Oscar Grydens väg/gata 

Länna Bruks siste kolare med stor kolarhatt. Riksspelman.   

John Erikssons väg/gata 

akademifogde och ägare av Länna Bruk tom 1955. 

 

Namnförslag från Eksundavägens Samfällighetsförening 
Gösta Carlssons väg – OS-bronsmedaljör på cykel 1928 i Amsterdam, bodde i Länna, 
lärare i Almunge skola. 

Rut Hanssons väg – småskollärare i Länna på 1960-70 talet. När det bara fanns en 
klass i skolan med flera årskurser. Integrering då det var stor arbetskraftsinvandring 
från Finland till sågverket i Länna. 

Erik Johansson väg – legendarisk ledarprofil i Länna IF som satte föreningen nationellt 
på kartan i orientering i mitten av 1900-talet. 

 

*Vägnamnet finns redan 

 

 



 

 

  Uppsala, den 28 oktober 2019 
   
  Namngivningsnämnden 
 Stadsbyggnadsförvaltningen 
  753 57 Uppsala 
 
 
 
 
 
Namnförslag på kvarter, vägar och park 
 
Med anledning av er begäran ger Institutet för språk och folkminnen följande 
yttrande. 
 
Namn inom detaljplan för Kalle Blanks väg, etapp 2 (NGN-2019-0071) 
Institutet har inget att invända mot de föreslagna vägnamnen Rävtassvägen, 
Hartassvägen eller parknamnet Loparken. Enligt skriften God ortnamnssed 
(Ortnamnsrådets handledning i namnvård) ska ett namn vara enkelt att uttala och 
skriva, och det ska vara lätt att komma ihåg,  och därför anser institutet att 
Vildsvinsvägen och Älgklövsvägen inte är helt lämpliga som vägnamn. Det föreslagna 
Lotassvägen avråder vi också ifrån, eftersom det sammanfaller med efternamnet på 
en känd författare, Lotta Lotass. Vill man hitta andra namn som håller ihop temat 
kunde namn som Harspåret, Rävspåret och Rävstigen vara möjliga – här får nämnden 
dock väga in att det redan finns ett namn Lostigen i Friberga och den eventuella 
sammanblandningsrisk som det innebär. 
  
Namn på kvarter inom detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3 (NGN-2018-
0011) 
Institutet har inget att invända mot de föreslagna kvartersnamnen Gullklövern, 
Honungsblomstret, Sandliljan, Skogsnyckeln eller Ängsnyckeln. 
 
 
Institutet anhåller att få del av beslut i detta ärende. 
 
 
Institutet för språk och folkminnen 
 
Leila Mattfolk 
 

YTTRANDE 

Dnr 61-19/1576 
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