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Namngivningsnämnden 

Namn på vägar i anslutning till Tullgarnsbron 

Förslag till beslut 
Namngivningsnämnden föreslås besluta: 
 
att   ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera vägnamnet  
        Slevens väg, 
 
att   den återstående norra delen av Ulleråkersvägen fram till gång- och cykelvägen ska  
        utgöra en förlängning av Eklundshovsvägen och därmed ges namnet Eklundshovsvägen, 
 
att   ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnet     
        Ulleråkersbanan. 
 
Ärendet 
Detaljplanen för Tullgarnsbron har nått granskning. En ny väg ska byggas mellan brons västra 
fäste och Sjukhusvägen. 
 
Ulleråkersvägen blir delvis gång- och cykelväg och därmed avskiljs den norra och södra delen 
av vägen. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya vägen mellan Tullgarnsbron och 
Sjukhusvägen får namnet Slevens väg. Studenternas bandy kommer även fortsättningsvis att 
vara arena för elitbandy i Uppsala. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vidare att den norra delen av Ulleråkersvägen ska utgöra 
en förlängning av Eklundshovsvägen samt att den del av Ulleråkersvägen som blir gång- och 
cykelväg ges namnet Ulleråkersbanan. 
 
Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari 2019 att återremittera 
ärendet för fortsatt beredning.   
 
Dåvarande namnberedning åtog sig, efter ett förslag till kommunfullmäktiga 2005, att föreslå 
lämplig plats i närheten av Studenterna idrottsplats för namngivning efter bandylegenderna 
Sune Almqvist och Sven (Sleven) Säfwenberg.  



Bifogas: Kartbilaga 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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