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Namn på park inom detaljplan för Östra 
Fyrislund, antagande  

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden beslutar 

1. att anta parknamnet Anna Fabris park. 

Ärendet 

Inom detaljplanen för Östra Fyrislund finns behov av ett parknamn. Området ligger i 
trakten inom fastigheten Söderhällby 1:2 och har utgjort platsen för en del av 

bebyggelsen inom den gamla byn Söderhällby. Namngivningsnämnden beslutade vid 

sitt sammanträde den 15 december 2020 att ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag 

att ställa ut och remittera parknamnet Söderhällbyparken. Synpunkter på 
namnförslaget gällande läge och längd har inkommit. Vid sitt sammanträde den 9 
februari 2021 föreslog namngivningsnämndens arbetsutskott att parken ges namnet 

Anna Fabris park. Parken gränsar i öst till Anna Fabris gata. 

Beredning 

Ärendet är berett av namngivningsnämndens arbetsutskott. 

Föredragning 

Inom detaljplanen för Östra Fyrislund ligger tre parkområden. Två av dem utgör platser 
för dagvattenhantering men inom det tredje parkområdet, som ligger inom fastigheten 
Söderhällby 1:2, finns en trädbevuxen kulle och ett flertal stigar. Parken är belägen i 

detaljplaneområdets västra del, väster om Reprogatan, norr om Typsnittsgaten. 
Namnkategori i området är boktryckeri. 

Inom området finns en förhistorisk boplatslämning där Hellby gamla bytomt 
var belägen. Det var en av Söderhällbys två bytomter. 
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Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2020 att ge 
stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera parknamnet 

Söderhällbyparken. 

Det har inkommit synpunkter från tre medborgare: 

• ”Alldeles för långt och krångligt!” 

• ”6 stavelser långt, dessutom baserad på en för allmänheten okänd 

gårdsbenämning, känns som en garanti för att parken får något annat namn i 

folkmun och att få söker sig till parken.” 

• ”Låter som ett passade namn med en bra relation till det specifika området. Då 

är det passade att döpa parken i samma namn som den aktuella stadsdelen.” 

Institutet för språk och folkminnen skriver i sitt yttrande: 

”Isof noterar att en av Söderhällbys gårdar har legat på platsen och sett ur det 
perspektivet kan namnet anses passa. Dock ligger den planerade parken inte i direkt 

anslutning till Söderhällbygatan, det ligger ett kvarter emellan, vilket kan leda till 
lokaliseringsproblem. Isof vill ändå inte motsätta sig förslaget men råder kommunen 

att överväga om ett namn med tydligare lokalisering kan föreslås.” 

Vid sitt sammanträde den 9 februari 2021 föreslog namngivningsnämndens 

arbetsutskott att parken ges namnet Anna Fabris park. Parken gränsar i öst till Anna 

Fabris gata. Anna Fabri var Sveriges första kvinnliga boktryckare. Verksam under slutet 

av 1400-talet och tidigt 1500-tal. Namnkategorin i området är boktryckarkonst. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-09 

Kartbilaga 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Christian Blomberg  

Stadsbyggnadsdirektör  
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Anna Fabris park 
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