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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-10 

 
§ 37 
 
Namn inom detaljplan för del av Fullerö 21:66  
NGN-2019-0031 
 
Beslut 
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår namngivningsnämnden besluta 
 
 att anta vägnamnen Castorvägen, Polluxvägen, Siriusvägen och Vegavägen. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Fullerö 21:66 har varit på samråd. Syftet med planen är att möjliggöra 
ett verksamhetsområde med företagspark för verksamheter, industri, kontor samt 
mindre delar för idrottsanläggning och handel. 

Behovet är namn på fyra nya vägar. I området finns namnkategorin himlafenomen. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att ge 
stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnförslagen 
Castorvägen, Polluxvägen, Siriusvägen och Vegavägen. 
 
Beslutsunderlag  

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 augusti 2019 

Sammanställning av inkomna synpunkter 

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 inom detaljplan för del av Fullerö 
21:66 
Förslag till beslut 
Namngivningsnämnden föreslås besluta 
 

att anta vägnamnen Castorvägen, Polluxvägen, Siriusvägen och Vegavägen. 

 

Ärendet 

Detaljplanen för Fullerö 21:66 har varit på samråd. Syftet med planen är att möjliggöra 
ett verksamhetsområde med företagspark för verksamheter, industri, kontor samt 
mindre delar för idrottsanläggning och handel. 

 

Behovet är namn på fyra nya vägar. I området finns namnkategorin himlafenomen. 

 
Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att ge 
stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnförslagen 
Castorvägen, Polluxvägen, Siriusvägen och Vegavägen. 

Yttranden från Institutet för språk och folkminnen och PostNord har inkommit. De har 
inget att invända mot förslagen. 

Övriga inkomna synpunkter presenteras sammanfattade i en bilaga. 

 
Bifogas: Sammanställning av inkomna synpunkter 
                Kartbilaga 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Datum: Diarienummer: 
2019-08-26 NGN-2019-0031 

Stadsbyggnadsförvaltningen Namngivningsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Adabaniyan Jasmina 
Lind Helen 
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Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 



Karta med namnförslag på vägar inom detaljplan för del av Fullerö 21:66 

1. Polluxvägen

2. Siriusvägen

3. Castorvägen

4. Vegavägen

1. 3.

2.

4.



Planområdet, del av Fullerö 21:66
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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 

Sammanställning av namnförslag från 
medborgare rörande namn inom 
detaljplan för del av Fullerö 21:66 
Medborgarförslag på Castorvägen: 

Cumulusvägen 

Castor påminner om olja och amerikanare 

Välj något med Valsgärde/Vendel-tema 

Nr 1 på kartan (byt plats med Polluxvägen) 

Castiels väg 

Arcturus allé 

Kolagatan 

Betesvägen 

Pelle Svanslös vägen 

Medborgarförslag på Polluxvägen 

Polarcirkelvägen 

Romerskmytologi – i stället namn som anknyter till bygden 

Nr 3 på kartan Byt plats med Castorvägen 

Gabriels väg 

Procyons allé 

Chokladgatan 

Vallgatan 

Maja Gräddnos vägen 

Medborgarförslag på Siriusvägen 

Datum: Diarienummer: 
2019-08-26 NGN-2019-0031 

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 
 
Handläggare:  
Lind Helen 
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Som idrottsklubben? – Fel plats 

Borde vara den största vägen, nr 1 och Castor och Pollux 2 resp 4 för att vara fortsatt 
parallella 

Byt till nr 4 

Samandriels väg 

Sirius allén 

Karamellgatan 

Fädbodstigen 

Månsvägen 

 

Medborgarförslag på Vegavägen 

Valkmolnsvägen 

Låter som västkust och hav. Vegamössa 

Byt till nr 2 

Änglarnas väg 

Stjärn allén 

Kexgatan 

Frövallsvägen 

Gösta knutssons väg 

 

Övriga generella synpunkter på vägnamnen 

Finns redan två områden i Storvreta med temanamn från himlavalvet 

Ta något vikingaaktigt 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Direktör 
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