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Namngivningsnämnden 

 

 

 

Namn på gata inom kvarteret Ångkvarnen, antagande 
 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att  anta gatunamnet Elevatorgatan. 

 

Ärendet 

I planprogrammet för Kungsängen ingår att kvarteret Ångkvarnen planläggs som ny del av 

innerstaden. I planen ingår att återställa en gata genom området som tidigare, då gatan 

utgjorde allmän platsmark, hade namnet Ångkvarnsgatan.  Det namnet har nu gatan som går i 

nord-sydlig riktning, från Islandsgatan tills den övergår i Sågargatan strax norr om 

Siktargatan.  

 

Uppsala Ångqvarn AB grundades år 1875. År 1901 kompletterades området med jästfabrik 

och bränneri.1963 övertog Lantmännen det aktuella området. Kvarnen kom på 1980-talet att 

ingå i dotterbolaget Nord Mills AB. 

 

I området finns namnkategorin industrier.  

 

Spannmål levererades sjövägen. Med hjälp av en så kallad spannmålselevator med 

lufttransportör fördes spannmålen in till magasinet.  

 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2018 att remittera och 

ställa ut gatunamnet Elevatorgatan. 

 

Synpunkter har inkommit från  som anser att det är ett utmärkt namn som 

kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen. Synpunkter har också kommit in från 

 som anser att det inte är många som känner till att elevator betyder hiss. 

 

 

Bifogas: Kartbilaga 
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               Skrivelse från  
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Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 

 





Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 6 mars 2018 08:04
Till: NGN Namngivningsnämnden
Ämne: Inkommet formulär (Synpunkter på namngivningsförslag 3 mars–26 mars)

Kategorier: Gul kategori

Synpunkter på namngivningsförslag 3 mars–26 mars
Innehåll i skickat formulär:

Aroniavägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Buxbomsvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Hortensiavägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Kornellvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Ligustervägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Mispelvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Snöbärsvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Spireavägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Stjärnbuskvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Oxbärsvägen:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Dalparken:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Elevatorgatan:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen. (Hoppas inte namnet 
"Ångerkvarnen" fastnar dock!)

Veteranparken:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Öpir:
Utmärkt med namn som kan väcka nyfikenhet och bidra till allmänbildningen.

Förnamn:
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Efternamn:

Gatuadress:

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-pa-
kvarter-vagar-gator-och-parker/lamna-synpunkter-pa-namngivningsforslag/

Sidans ID:
82732
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Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 6 mars 2018 11:59
Till: NGN Namngivningsnämnden
Ämne: Inkommet formulär (Synpunkter på namngivningsförslag 3 mars–26 mars)

Kategorier: Röd kategori

Synpunkter på namngivningsförslag 3 mars–26 mars
Innehåll i skickat formulär:

Elevatorgatan:
Elevator ? Det är inte många som vet att det betyder hiss som ex pasternoster verk !! Möjligt engelsktalande

Förslag 1 Kvarngatan ( kan dock förväxlas med Kvarngärdets område)
2 Mjölnargatan - parken finns i området.
3 Silogatan - dom står fortfarande kvar 
4 Gasverksgatan det fanns ett gasverk i området i början på 30 talet
5 Sidenvävargatan ett sådant fanns ochså i kvarteren
6 Lilla Ågatan

Det bör vara ett namn som lätt förstås- Viragatan har jag fått förklara för många vad det är. Silduk som 
användes i pappersbruk eller kemisk industri ex Pharmacia.

Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Telefon:

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/tyck-till-om-namnforslag-pa-
kvarter-vagar-gator-och-parker/lamna-synpunkter-pa-namngivningsforslag/

Sidans ID:
82732

Page 1 of 1

2018-05-18http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=1726557&frame=1

GDPR
GDPR

GDPR

GDPRGDPRGDPR

GDPR




