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Namngivningsnämnden 

 

 

 

Namn på kvarter inom detaljplan för del av Gamla Uppsala 21:20 
 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att  anta kvartersnamnet Öpir.  

 

Ärendet 

Granskning av detaljplanen för del av Gamla Uppsala 21:20 är nu avslutad. Planområdet 

ligger i stadsdelen Nyby, cirka 3,5 km norr om Uppsala centrum. Planområdet omgärdas i 

väster och norr av småskalig villabebyggelse och i öster av flerbostadshus i två till sex 

våningar. Den föreslagna bebyggelsen är belägen på västra sidan av Gamla Uppsalagatan.  

 

I området finns namnkategorin fornnordisk myt och historia. På motsatta sidan av Gamla 

Uppsalagatan är namnkategorin svenska och finlandssvenska författare.  

 

Det finns behov av ett kvartersnamn. Det nya bildade kvarteret gränsar till kvarteret Snorre.  

 

Öpir, var namnet på en runristare verksam under slutet av 1000-talet. 

 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2018 att remittera och 

ställa ut kvartersnamnet Öpir. 

 

Synpunkt från medborgare som tillstyrker förslaget har inkommit. 

 

 

Bifogas: Kartbilaga 

               Skrivelse från

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 6 mars 2018 08:04
Till: NGN Namngivningsnämnden
Ämne: Inkommet formulär (Synpunkter på namngivningsförslag 3 mars–26 mars)

Kategorier: Gul kategori

Synpunkter på namngivningsförslag 3 mars–26 mars
Innehåll i skickat formulär:

Aroniavägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Buxbomsvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Hortensiavägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Kornellvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Ligustervägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Mispelvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Snöbärsvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Spireavägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Stjärnbuskvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Oxbärsvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Dalparken:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Elevatorgatan:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen. (Hoppas inte namnet 
"Ångerkvarnen" fastnar dock!)

Veteranparken:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Öpir:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Förnamn:
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Efternamn:

Gatuadress:

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-pa-
kvarter-vagar-gator-och-parker/lamna-synpunkter-pa-namngivningsforslag/

Sidans ID:
82732
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