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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-11-22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 39

Namn på bryggstråken mellan Haglunds bro
och S:t Olofsbron

NGN-2022-00047

Beslut

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta

1. att ställa ut och remittera namnen Fjellstedtska bryggan och Garvarebrinken.

Sammanfattning

Två bryggstråk längs Fyrisåns östra sida mellan S:t Olofsbron och Haglunds bro ska
namnges.Områdena är klassade som parkmark i detaljplanen och området består av
gångväg, bryggor och sittplatser.

Stråken ligger mellan Fyrisån och kvarteren Lindormen och Tigern.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnet Fjellstedtska bryggan för området
mellan S:t Olofsbron och Järnbron, intill Stiftelsen Fjellstedtska skolans lokaler samt
namnet Lindormspromenaden för området mellan Järnbron och Haglunds bro, intill
kvarteret Lindormen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2022
Kartbilaga

Yrkande

Anna-Karin Westerlund (M) och Daniel Solling (C) yrkar att föreslå nämnden besluta att
ställa ut och remittera namnet Garvarebrinken i stället för namnet
Lindormspromenaden.
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-11-22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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 bryggstråken mellan Haglunds bro
och S:t Olofsbron

Förslag t ill beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. att ställa ut och remittera namnen Fjellstedtska bryggan och
Lindormspromenaden.

Ärendet

Två bryggstråk längs Fyrisåns östra sida mellan S:t Olofsbron och Haglunds bro ska
namnges.Områdena är klassade som parkmark i detaljplanen och området består av
gångväg, bryggor och sittplatser.

Stråken ligger mellan Fyrisån och kvarteren Lindormen och Tigern.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnet Fjellstedtska bryggan för området
mellan S:t Olofsbron och Järnbron, intill Stiftelsen Fjellstedtska skolans lokaler samt
namnet Lindormspromenaden för området mellan Järnbron och Haglunds bro, intill
kvarteret Lindormen.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Områdena består till står del av bryggor och sittplatser i ett fint solläge. Här samlas
människor för att umgås. Intill de båda bryggstråken ligger Järnbron och S:t Olofsbron.
Stråken har olika karaktär och skiljs åt av Järnbron.

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill namngivningsnämnden 2022-11-01 NGN-2022-00047

Handläggare:
Helen Lind

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Området intill kvarteret Tigern består av en lång brygga intill Stiftelsen Fjellstedtska 

Skolan lokaler. Fjellstedtska skolan var ett privat internat som grundades 1862, med 
inriktning på förberedande för akademiska studier i teologi och för prästutbildning. 

Skolan lades ned 1982 och är sedan dess Stiftelsen Fjellstedtska skolan, ett teologiskt 
fortbildnings- och kursinstitut.  

Det andra bryggstråket utgörs av både en gångväg och en långsträckt brygga intill 

kvarteret Lindormen. Kvarteret Lindormen var Svartbäckens mest utpräglade 
hantverkskvarter med garverier och färgerier fram till slutet av 1800-talet. 

Områdena förslås få olika efterled, bryggan och promenaden, då de har så olika 
karaktär. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnen Fjellstedtska bryggan och 

Lindormspromenaden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Fjelllstedtska stiftelsen om 

namnförslaget Fjellstedtska bryggan. De har svarat att de tycker att namnförslaget är 
bra. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2022 

 Kartbilaga 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Anna Axelsson  

Biträdande stadsbyggnadsdirektör  
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