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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-10 

 
§ 38 
 
Namn på vägar i anslutning till Tullgarnsbron och Sjukhusvägen 
NGN-2017-0038 
 
Beslut 
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår namngivningsnämnden besluta 
 
att anta vägnamnet Sven Säfwenbergs väg, samt 

att anta namnet Ulleråkersbanan på gång- och cykelvägen. 

 

Sammanfattning 

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. Studenternas bandy kommer 
även fortsättningsvis att vara arena för elitbandy i Uppsala. 

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. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att den norra 
delen av Ulleråkersvägen ska utgöra en förlängning av Eklundshovsvägen. Nämnden 
beslutade vidare att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och 
remittera vägnamnet Slevens väg och namnet Ulleråkersbanan. 

Yrkanden 

Anna-Karin Westerlund, med instämmande från Stojka Lakic (L), Daniel Solling (L), 
Hans Hård (S) och Jan Hagerlid (MP), yrkar att arbetsutskottet ska föreslå nämnden att 
anta namnen Sven Säfwenbergs väg. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Anna-Karin Westerlunds (M) förslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller Anna-Karin Westerlunds förslag.  

 
Beslutsunderlag  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 augusti 2019 
Inkomna skrivelser och yttranden 
Kartbilaga.
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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 

Namn på vägar i anslutning till 
Tullgarnsbron och Sjukhusvägen 
Förslag till beslut 
Namngivningsnämnden föreslås besluta 
 

att anta vägnamnet Slevens väg, samt 
 

att anta namnet Ulleråkersbanan på gång- och cykelvägen. 

 

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. 

 

Studenternas bandy kommer även fortsättningsvis att vara arena för elitbandy i 
Uppsala. 

 

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.  

 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att den norra 
delen av Ulleråkersvägen ska utgöra en förlängning av Eklundshovsvägen. Nämnden 
beslutade vidare att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och 
remittera vägnamnet Slevens väg och namnet Ulleråkersbanan. 

Datum: Diarienummer: 
2019-08-08 NGN-2017-0038 

Stadsbyggnadsförvaltningen Namngivningsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Eriksson Lind Helen 
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Institutet för språk och folkminnen skriver i sitt yttrande: 

Institutet rekommenderar det mer genomskinliga alternativet Bandyvägen eller Sven 
Säfwenbergs väg, men motsätter sig inte heller det föreslagna namnet, om det 
betraktas som allmän kunskap i staden vem som avses. Fastslås namnet som ett 
memorialnamn bör vägnamnsskylten förses med en informationsskylt om vem 
Säfwenberg var. 

 

Två medborgare föreslår att Slevens väg istället ges namnet  Elsa Eschelssons väg 
(jur.dr död 1911) och en annan medborgare förslår att Inga Löwdin  (död 2008, idrottare 
och idrottsledare) ska ge namn till vägen. 

 

 

 

 

Bifogas: Inkomna skrivelser och yttranden 

               Kartbilaga 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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  Uppsala, den 10 juli 2019 
   
  Namngivningsnämnden 
 Stadsbyggnadsförvaltningen 
  753 57 Uppsala 
 
 
 
 
 
Namnförslag på kvarter, gata, vägar, plats och parker 
 
Med anledning av er begäran ger Institutet för språk och folkminnen följande 
yttrande. 
 
Namn på vägar inom detaljplan för Fullerö 21:16 (NGN-2019-0031) 
Institutet har inget att invända mot de föreslagna vägnamnen Castorvägen, 
Polluxvägen, Siriusvägen eller Vegavägen. 
  
Namn på väg och gång- och cykelväg i anslutning till Tullgarnsbron och 
Sjukhusvägen (NGN-2017-0038) 
Institutet har inget att invända mot det föreslagna namnet Ulleråkersbanan som 
namn på gång- och cykelväg. Det föreslagna vägnamnet Slevens väg kan diskuteras. 
Det är problematiskt av två orsaker: det är ett memorialnamn och det är baserat 
på ett smeknamn. Enligt skriften God ortnamnssed är kraven på ett 
memorialnamn att ”personen som memoreras ska vara avliden, att personen vid 
tiden för namngivningen är så pass känd att allmänheten inte omgående behöver 
en förklaring till namnvalet och att personen i fråga har någon form av anknytning 
till platsen där namnet ska placeras”. I det här fallet är det frågan om hur känd 
Sven Säfwenberg är för dagens Uppsalabor som är den centrala, och hur utbredd 
kunskapen är om att han kallades Sleven. För många namnbrukare torde Slevens väg 
inte framstå som ett memorialnamn, utan som ett namn bildat av köksredskapet 
slev + väg. Institutet rekommenderar det mer genomskinliga alternativet 
Bandyvägen eller att skriva ut Sven Säfwenbergs väg, men motsätter sig inte heller det 
föreslagna namnet, om det betraktas som allmän kunskap i staden vem som avses. 
Fastslås namnet som ett memorialnamn bör vägnamnsskylten förses med en 
informationsskylt om vem Säfwenberg var.  
 
Namn på kvarter, gata och park inom detaljplan för kvarteret Seminariet 
(NGN-2019-0033) 
Institutet har inget att invända mot de föreslagna kvartersnamnen Rektorsgården 
och Vaktmästarbostaden, inte heller mot gatunamnet Folkskolegången eller 
parknamnet Seminarieparken. 
 

YTTRANDE 

Dnr 61-19/1103 
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Namn på torg/plats vid Råbyvägen inom detaljplan för norra Kvarngärdet 
(NGN- 2019-0034) 
Institutet har inget att invända mot det föreslagna namnet Bureusplan. 
 
Byte av namn på Luthagsplan (NGN-2019-0026) 
Institutet motsätter sig inte bytet av namnet Luthagsplan till Vindhemsparken, 
förutsatt att skälen till namnbytet är tillräckligt starka, jfr första punkten i 
Kulturmiljölagens hänsynsparagraf (1 kap. 4 § God ortnamnssed (1988:950, 
ändrad 2013:548)) som föreskriver att hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan 
starka skäl. Tillräckligt starka skäl åberopas t.ex. om det befintliga namnet medför 
en felsyftning. Ett namnbyte bör vägas mot en säkerhetsaspekt, eftersom bytet 
kan bidra till en osäkerhet kring vilken plats som avses exempelvis vid ett larm om 
räddningstjänst, alternativt ökad säkerhet om det namn man byter till är det 
allmänt brukade namnet om platsen.   
 
Institutet anhåller att få del av beslut i detta ärende. 
 
 
Institutet för språk och folkminnen 
 
Leila Mattfolk 
 



Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 29 juni 2019 23:24
Till: Namngivningsnämnden (NGN)
Ämne: Inkommet formulär (Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019)

Kategorier: Gul kategori

Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019
Innehåll i skickat formulär:

Slevens väg (väg):
Elsa Eschelssons väg

Namn:
Christina Skans

Adress:
Botvidsgatan 6A, Uppsala

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-pa-
vagar-en-gang--och-cykelvag-ett-kvarter-parker-och-ett-torg/namngivningsforslag-24-juni15-juli-2019/

Sidans ID:
108226

Page 1 of 1
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Från: Charlotte Therese Björnström <therese.charlotte@gmail.com>
Skickat: den 29 juni 2019 22:22
Till: Namngivningsnämnden (NGN)
Ämne: Elsas väg

Hej!

Jag tycker att Elsa Eschelsson uppmärksammas för lite i Uppsala.

Hon behandlades väldigt orättvist under sin livstid bara för att hon var en intelligent kvinna, låt oss hedra 
henne nu!

Det finns redan väldigt många gator uppkallade efter män. 

Istället för Slevens väg (som ger mig märkligt degiga bilder, associationerna går inte alls till sport utan till ett 
barn som rör omkring sockerkakssmet i en skål och för sleven till munnen), så vill jag att den kallas "Elsas 
väg"!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elsa_Eschelsson

Mvh,
Charlotte
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Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 27 juni 2019 21:01
Till: Namngivningsnämnden (NGN)
Ämne: Inkommet formulär (Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019)

Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019
Innehåll i skickat formulär:

Slevens väg (väg):
Jag föreslår ett namn kopplat till Inga Löwdin. En stor pionjär för kvinnor inom idrottsvärlden. Född i 
Uppsala.

Namn:
Hanna Aro

Telefonnummer:
0736102891

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-pa-
vagar-en-gang--och-cykelvag-ett-kvarter-parker-och-ett-torg/namngivningsforslag-24-juni15-juli-2019/

Sidans ID:
108226
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Från: Eriksson Lind Helen
Skickat: den 27 juni 2019 15:24
Till: Rehn Johanna (Registrator)
Ämne: VB: Remiss namnförslag

Hej

För registrering på ärende:
Namn på vägar inom detaljplan för Fullerö 21:16
NGN-2019-0031

Namn på väg och gång-och cykelväg i anslutning till Tullgarnsbron och Sjukhusvägen
NGN-2017-0038

Namn på gata och park inom detaljplan för kvarteret Seminariet
NGN-2019-0033

Namn på torg/plats vid Råbyvägen inom detaljplan för norra Kvarngärdet
NGN- 2019-0034

Byte av namn på Luthagsplan
NGN-2019-0026

Vänlig hälsning

HELEN LIND
Processledare för namngivningsnämnden

Postadress: Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 47 33
Mobil: 072-5748089
Epost: helen.eriksson-lind@uppsala.se
www.uppsala.se

Från: Camilla Törnkvist, PostNord <Camilla.Svensson@postnord.com> 
Skickat: den 26 juni 2019 18:30
Till: Eriksson Lind Helen <helen.eriksson-lind@uppsala.se>
Ämne: SV: Remiss namnförslag

Hej, 
Tack för remissen. 
Postnord har mottagit detta och har inga invändningar på namnförslagen.

Trevlig sommar, 

Mvh
Camilla

Från: Eriksson Lind Helen [mailto:helen.eriksson-lind@uppsala.se] 
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Skickat: den 24 juni 2019 11:01
Till: Camilla Törnkvist, PostNord
Ämne: Remiss namnförslag

Hej

Namngivningsnämnden remitterar härmed namnförslag på gata, vägar, plats och parker.

Eventuella synpunkter på förslagen ska skriftligen inkommit till namngivningsnamnden@uppsala.se eller 
Uppsala kommun, namngivningsnämnden, 753 57 Uppsala, senast måndagen den 15 juli 2019.

Vänlig hälsning

HELEN LIND
Processledare för namngivningsnämnden

Postadress: Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 47 33
Mobil: 072-5748089
Epost: helen.eriksson-lind@uppsala.se
www.uppsala.se
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Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 26 juni 2019 23:30
Till: Namngivningsnämnden (NGN)
Ämne: Inkommet formulär (Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019)

Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019
Innehåll i skickat formulär:

Castorvägen:
Jag tror att fler än jag associerar Castor, i allra högsta grad, till motorolja och amerikanare... 

Polluxvägen:
Romersk mytologi? Jag skulle önska att gatorna/vägarna fick namn som anknyter till bygden (floran, 
faunan eller järnålder-vendeltid eller Åriket). Allra helst något som inte redan används i var och 
varannan kommun... 

Siriusvägen:
Som idrottsklubben??! Alldeles fel plats!! I så fall SIBK - men idrottsnamnen finns ju alldeles på 
andra sidan om järnvägen. (I alla fall lagidrotterna, man skulle kunna fylla på med individuella 
sporter här?) 

Vegavägen:
Låter Västkust och hav. Vegamössa... 

Slevens väg (väg):
Bra. 

Rektorsgården (kvarter):
Bra

Vaktmästarbostaden (kvarter):
Bra

Folkskolegången(gata):
Inte tillgängligt - svårstavat, svårt att uttala. Svårt för nyanlända, unga och dyslektiker (liksom 
brevbärare, budbilar och taxi). Folkskolevägen eller Folkskolegatan underlättar. Gränd är också mer 
etablerat än gångar. Gångstilar. 

Vindhemsparken:
Bra. 

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-
pa-vagar-en-gang--och-cykelvag-ett-kvarter-parker-och-ett-torg/namngivningsforslag-24-juni15-juli-
2019/

Sidans ID:
108226
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Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 26 juni 2019 00:06
Till: Namngivningsnämnden (NGN)
Ämne: Inkommet formulär (Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019)

Namngivningsförslag 24 juni–15 juli 2019
Innehåll i skickat formulär:

Castorvägen:
1

Polluxvägen:
3

Siriusvägen:
4

Vegavägen:
2

Slevens väg (väg):
Låter bra

Vindhemsparken:
Köng

Namn:
Din mamma

Adress:
Din mamma 88

Telefonnummer:
0738883291

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-
pa-vagar-en-gang--och-cykelvag-ett-kvarter-parker-och-ett-torg/namngivningsforslag-24-juni15-juli-
2019/

Sidans ID:
108226
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