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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-11-22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 43

Namn på parker i Storvreta, antagande

NGN-2022-00009

Beslut

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta

1. att anta parknamnen Piratparken och Tågvreten.

Sammanfattning

I Uppsala kommun finns cirka 260 parker och 150 lekplatser och fler tillkommer när
kommunen växer. Att parker är namngivna ger området identitet, tillgänglighet,
särskiljning samt underlättar kommunikationen. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår
att två parker i Storvreta namnges.

Den ena parken ligger mellan Vretalundsvägen och Adolfsbergsvägen. Den andra
parken sträcker sig i nordsydlig riktning i västra Storvreta från Solvallsvägen till
Fullerövägen. Själva lekplatsen ligger intill Arrendevägen. Den har tidigare kallats
Rörparken och dess lekplats har pirattema vilket också medfört att många även kallar
parken Piratparken.

StorvretaÄrentuna kultur- och hembygdsförening och Storvretabygdens
utvecklingsråd har tillfrågats om namnförslag på de båda parkerna.

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti att ställa ut
och remittera parknamnen Adolfsbergsparken och Rörparken.

Det har kommit in många synpunkter från allmänheten som motsäger namnförslagen.
I stället för Rörparken förslår de flesta namnet Piratparken. I stället för
Adolfsbergsparken, föreslår de flesta namnet Tågparken. Stadsbyggnadsförvaltningen
föreslår, mot bakgrund av alla synpunkter att parken mellan Adolfsbergsvägen och
Vretalundsvägen ges namnet Tågparken och att parken vid Arrendevägen ges namnet
Piratparken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2022
Kartbilaga
Sammanställning av synpunkter på namnförslag
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-11-22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande

Anna-Karin Westerlund (M) och Daniel Solling (C) yrkar att anta parknamnet Tågvreten i
stället för parknamnet Tågparken.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Anna-Karin Westerlunds (M) och Daniel Sollings (C)
ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet tillstyrker
ändringsyrkandet.

Ordföranden finner att arbetsutskottet i övrigt tillstyrker förvaltningens förslag.
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text.

Namn på parker i Storvreta, antagande

Förslag t ill beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. att anta parknamnen Piratparken och Tågparken.

Ärendet

I Uppsala kommun finns cirka 260 parker och 150 lekplatser och fler tillkommer när
kommunen växer. Att parker är namngivna ger området identitet, tillgänglighet,
särskiljning samt underlättar kommunikationen. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår
att två parker i Storvreta namnges.

Den ena parken ligger mellan Vretalundsvägen och Adolfsbergsvägen. Den andra
parken sträcker sig i nordsydlig riktning i västra Storvreta från Solvallsvägen till
Fullerövägen. Själva lekplatsen ligger intill Arrendevägen. Den har tidigare kallats
Rörparken och dess lekplats har pirattema vilket också medfört att många även kallar
parken Piratparken.

StorvretaÄrentuna kultur- och hembygdsförening och Storvretabygdens
utvecklingsråd har tillfrågats om namnförslag på de båda parkerna.

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti att ställa ut
och remittera parknamnen Adolfsbergsparken och Rörparken.

Det har kommit in många synpunkter från allmänheten som motsäger namnförslagen.
I stället för Rörparken förslår de flesta namnet Piratparken. I stället för
Adolfsbergsparken, föreslår de flesta namnet Tågparken.Stadsbyggnadsförvaltningen
föreslår, mot bakgrund av alla synpunkter att parken mellan Adolfsbergsvägen och
Vretalundsvägen ges namnet Tågparken och att parken vid Arrendevägen ges namnet
Piratparken.

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill namngivningsnämnden 2022-11-02 NGN-2022-00009

Handläggare:
Helen Lind

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Föredragning 

Gatu-och samhällsmiljönämnden beslutade 2013 om parkplanen för Uppsala stad. I 
samband med det namngav namngivningsnämnden ett stort antal parker runt om i 
staden. På många håll i kommunen finns namnlösa parker. I arbetet med att ta fram en 
ny parkplan för både Uppsala stad och tätorterna ser förvaltningen ett behov av att 
namnge parker i tätorterna. Kommunens lekplatser är synliggjorda på en karta med 

namn, oftast med namn på intilliggande väg. 

Den ena parken som ska namnges ligger intill Adolfsbergsvägen och Vretalundsvägen 
och lekplatsen i parken har av kommunen kallats Vretalundsvägens lekplats. Den 

andra parken har kallats Rörparken och dess lekplats har kallats Rörparkens lekplats 
eller Piratparken, med avseende på parkens pirattema. 

Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening och Storvretabygdens 
utvecklingsråd har tillfrågats om namnförslag på de båda parkerna. Inkomna 

namnförslag med motiveringar på parken vid Vretalundvägen och Adolfsbergsvägen 
är:  

 Adolfsbergsparken – områdets namn är Adolfsberg 

 Finnlövs park  

 Erling Eidems park, Eidems park, Ärkeparken – efter ärkebiskop Erling Eidem 
som bott i området  

 Springkällan, Källparken – det finns en källa i närheten 

 Elsie Johanssons park – författaren har bott i närheten av parken 

Inkomna namnförslag på parken vid Arrendevägen är: 

 Rörparken   

 Rövarparken 

 Piratparken - lekplatsens tema 

 Eventparken 

 Äventyrsparken 

 Bronsåldersparken - det finns flera fornlämningar i parken 

 Bonn-Enars park - tidigare markägare 

Att namnge en park efter Elsie Johansson är inte aktuellt då memorialnamn endast ska 
ges efter avlidna personer.  Parknamnet Källparken finns redan i Sala backe. Att 

namnge efter en parks tema är kortsiktigt då parkens namn ska bestå medan en 

lekplats kan förändras.  

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti att ställa ut 

och remittera namnförslagen Rörparken och Adolfsbergsparken. Det har inkommit 
många synpunkter som motsäger namnförslagen. I stället för Rörparken förslår de allra 
flesta namnet Piratparken. Andra förslag är Enskedeparken, Vretaparken, 
Astrakanparken, Lekparken Storvreta och Röris. 

I stället för Adolfsbergsparken, föreslår de allra flesta namnet Tågparken. Några förslår 
andra namn med anknytning till tåg och resande såsom Järnvägsparken, 

Stationsparken, Tuff-Tuff Parken, Pendelparken eller Tågstationsparken. Parken ligger 
inte långt från järnvägen och parkens lekplats kommer att få ett tågtema. 
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Andra förslag är Adolfis, Tufferuttparken, Fridhemsparken, Storvretaparken, 

Storvretatuffen, Vretalundsparken, Vretaparken, Viaduktens lekplats, Viadukten, 
Adolfsbergsplatsen, Stationsleket och Stjärnparken. 

Det har även inkommit en synpunkt om att en annan lekplats, för tillfället avstängd, 
kallas Adolfsbergs lekpark. Det är inget officiellt namn men det kan leda till förväxling. 

Dessutom påpekas att parken inte alls ligger i området Adolfsberg.  

Kritiken mot de föreslagna namnen Rörparken och Adolfsbergsparken är stor och 
många vill att parkerna ska heta Piratparken respektive Tågparken. Därför föreslår 
stadsbyggnadsförvaltningen att namngivningsnämnden omprövar sitt förslag och i 
stället ger parkerna namnen Piratparken och Tågparken. Detta trots att ett parktema 

med tiden kan bytas ut mot ett annat.   

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2022 

 Kartbilaga 

 Sammanställning av synpunkter på namnförslag 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Anna Axelsson  

Biträdande stadsbyggnadsdirektör  
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Fastighet  
STORVRETA 4:13
Fastighetsnyckel: 30067121 Uppdaterad datum: 2020-05-30

Distriktsnamn: Ärentuna Allmän del senast ändrad: 20200529

Status: Levande Senast ändrad: 2020-05-29



Park vid Vretalundsvägen i Storvreta
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Park vid Arrendevägen i Storvreta
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PIRATPARKEN



Datum Tujavägen Adolfsbergsparken Rörparken Ramstaparken Idunparken Nordentorget

2022-10-06 21:36:00 Tågparken Piratparken

2022-10-05 10:47:00

Vretaparken, 

Stationsparken, Viaduktens 

lekplats, Viadukten , 

Adolfsbergsplatsen, 

Stationsleket, 

2022-10-05 08:01:00 Universum Stjärnparken Piratparken Nordanvindsparken

2022-10-05 07:30:00

Järnvägsparken eller 

Stationsparken eller 

Vretalundparken

2022-10-05 06:56:00 Adolfis Röris 

2022-10-05 05:51:00 Stationsparken

2022-10-05 04:47:00 Bra Passande 

2022-10-05 02:29:00 Storvretatuffen

2022-10-05 02:28:00 Tufferuttparken

2022-10-04 23:35:00 Storvretaparken Lekparken Storvreta 

2022-10-04 23:34:00

Kallas Piratparken av så gott 

som alla i Storvreta. Byt till 

det istället

2022-10-04 23:10:00 Tågparken

2022-10-04 22:36:00 Pendelparken

2022-10-04 22:23:00 Tågparken

2022-10-04 22:01:00 Tågparken Piratparken

2022-10-04 21:44:00

Pitatparken (redan 

vedertaget i samhället) 

2022-10-04 21:29:00 Tuff-Tuff Parken 

2022-10-04 21:11:00 Tågparken

2022-09-28 16:47:00

Föreslår Enskedeparken. 

Har för mig att området  

kallades Enskede när vi 

flyttade in på Skördevägen 

för 49 år sedan.



2022-09-22 17:58:00

Eftersom parken får ett 

järnvägstema så varför inte 

något som har med järnväg- 

tåg att göra? Tågparken? 

Lätt för barn att komma 

ihåg. Stationsparken lite för 

långt i barnperspektivet. 

Adolfsbergsparken ??? Har 

bott på A-gatan i 50 år och 

många säger jaha du bor 

uppe i Adolfsberg. 

Planetgatorna!

2022-09-21 11:40:00 Piratparken

2022-09-19 12:18:00 Tågparken

2022-09-19 07:50:00 Vretalundsparken Astrakanparken

2022-09-19 06:18:00 Fridhemsparken Vretaparken

2022-09-18 22:56:00 Bra Bra Dåligt Bra Bra Bra

2022-09-18 21:57:00 Helt okej

Byt till Piratparken då man 

benämner det så efter skylt 

som står där. Rörparken 

döpte vi den till för att det  

var en rutschkana som var 

ett rör.  Nu finns det ju 

ingen anknytning till rör 

längre. . 



2022-09-18 17:55:00

Bott i Storvreta som barn 

och nu igen som vuxen. 

Adolfsberg förknippas med 

området där planetvägarna 

ligger. Skulle kännas 

missvisande att döpa denna 

park till adolfsbergsparken 

då lekplatsen i nordöstra 

Storvreta i folkmun kallas 

just Adolfsbergsparken.. 

2022-09-18 16:48:00 Tågparken Piratparken

2022-09-18 15:08:00

Parken är i uppbyggnad, vad 

kommer den ser ut som? 

Namnet ska vara synligt, då 

använder folk den också

Piratparken, alla barn i 

Storvreta kalla den redan 

Piratparken

2022-09-18 15:05:00 Tågstationsparken Piratparken 

2022-09-18 14:56:00 Stationsparken Piratparken

2022-09-18 14:34:00

Ingen minns att det varit ett 

rör i parken! Alla använder 

piratparken

2022-09-18 12:41:00

Det finns redan en lekpark 

som heter Adolfsbergs 

lekpark i Storvreta så det 

känns som förvirrande med 

så snarlika namn på 2 

lekparker.
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