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Namngivningsnämnden 

 

 

 

Namn på kvarter, gator och torg inom detaljplan för kvarteret Vapenhuset 

m.fl. 
 

 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att  anta kvartersnamnen Klockspelet, Långhuset och Pastorn, 

 

att  anta gatunamnen Klockspelsgatan, Långhusgatan och Pastorsgatan, 

 

att  anta torgnamnet Djäknetorget. 

 

Ärendet 

Samråd för detaljplanen kvarteret Vapenhuset m.fl. är avslutat. Detaljplanens syfte är att 

utvidga innerstaden genom att komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i 

bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen samt att uppnå en effektivare 

markanvändning med kompletterande bostadsbebyggelse inom befintligt 

studentbostadsområde och inom fastigheten Kvarngärdet 7:3. 

 

Planområdet är uppdelat i två delar, en större del i söder och en mindre del i norr. Den norra 

delen omfattar fastigheten Kvarngärdet 7:3 vid Djäknegatan, där det idag ligger en 

Montessoriskola. I södra området avgränsas planerad bebyggelse av Vattholmavägen i väster 

och Råbyvägen i söder. Planområdet sträcker sig upp till i höjd med Kapellgatan och omfattar 

även området strax norr om Korskyrkan. 

 

I området finns namnkategorin kyrkotermer. 

 

Det finns behov av namn på tre kvarter, tre gator och ett torg. 

 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2017 att ställa ut 

och remittera kvartersnamnen Klockspelet, Långhuset och Pastorn, gatunamnen 

Klockspelsgatan, Långhusgatan och Pastorsgatan samt torgnamnet Djäknetorget. 

 



2 (2) 

 

Synpunkter på kvartersnamnet Klockspelet och gatunamnet Klockspelsgatan har inkommit 

från som anser att namnen är olämpliga eftersom klockspel kan syfta på det 

manliga könet.  

 

Bifogas: Kartbilaga 

              Skrivelse från  

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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https://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=1712266&frame=1[2018-02-12 17:41:00]

Från:                                           Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat:                                      den 8 januari 2018 09:19
Till:                                              NGN Namngivningsnämnden
Ämne:                                        Inkommet formulär (Synpunkter på namngivningsförslag 5 januari–26 januari)
 
Uppföljningsflagga:             Följ upp
Flagga:                                       Slutfört
 
Kategorier:                              Gul kategori
 
Synpunkter på namngivningsförslag 5 januari–26 januari
Innehåll i skickat formulär:

Klockspelet:
Klockspelet som är ett instrument som har sitt ursprung i Tyskland och Nederländerna (wikipedia-källa:
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Klockspel )är i Nederländerna ett vanligt synonym för ett manligt kön. Tex "jag ramlade från
 cykeln och slog i klockspelet". Källa: https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klokkenspel (rubrik 2, 2018-01-08) " als
 trefwoord met bijbehorende synoniemen:
klokkenspel (zn):geslachtsapparaat, klok-en-hamerspel, knollentuintje "
Kanske inte är jättelämpligt som kvartersnamn.

Klockspelsgatan:
Klockspelet som är ett instrument som har sitt ursprung i Tyskland och Nederländerna (wikipedia-källa:
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Klockspel )är i Nederländerna ett vanligt synonym för ett manligt kön. Tex "jag ramlade från
 cykeln och slog i klockspelet". Källa: https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klokkenspel (rubrik 2, 2018-01-08) " als
 trefwoord met bijbehorende synoniemen:
klokkenspel (zn):geslachtsapparaat, klok-en-hamerspel, knollentuintje "
Kanske inte är jättelämpligt som kvartersnamn.

Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Telefon:

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-pa-kvarter-gator-vagar-
broar-park-och-torg-i-uppsala/formular/

Sidans ID:
79963
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