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Namn inom detaljplan för kvarteret Hindsgavl,
antagande

Förslag t ill beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. att antatorgnamnet Nordentorget.

Ärendet

Detaljplanen för kvarteret Hindsgavl har varit på granskning. Kvarteret Hindsgavl
gränsar i norr till Nordengatan och i väster till Köpenhamnsgatan. I sydost ligger
Frederiksbergsparken.

Det övergripande syftet med planen är att kvarteret Hindsgavl ska utvecklas och
förstärkas med service, bostäder och en attraktiv allmän plats. I
genomförandeprojektet ”torgprojektet” har en del av Frederiksbergsparken
inkluderats och kommer att rustas tillsammans med torget inom planområdet. Dagens
livsmedelsbutik får nya lokaler i bästa frontläge mot gata och torg. Syftet är även att
kvarteret ska få ett tryggt, trivsamt och levande torg som länkar samman viktiga
målpunkter och stråk i omgivningen.

Behovet är ett namn på torget. Namnkategori i området är Norden.

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti 2022 att ställa
ut och remittera torgnamnet Nordentorget.Det har inkommit en enda synpunkt som
motsäger förslaget och som i stället föreslår namnet Nordanvindsparken.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill namngivningsnämnden 2022-10-27 NGN-2021-00052

Handläggare:
Helen Lind
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Föredragning 

Detaljplanen för kvarteret Hindsgavl har varit på granskning. Kvartersnamnet 

Hindsgavl är namnet på ett danskt slott som varit mötesplats för Föreningen Norden.  

Inom detaljplanen behövs ett torgnamn. Namnkategorin i området är Norden. 
Planområdet gränsar till Nordengatan, Köpenhamnsgatan och Frederiksbergsparken. I 

genomförandeprojektet ”torgprojektet” har en del av Frederiksbergsparken 

inkluderats och kommer att rustas tillsammans med torget inom planområdet. 

Kommunens lantmäterimyndighet föreslår namnet Föreningstorget medan Institutet 

för språk och folkminnen anser att Nordentorget är ett lämpligt namn. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnet Nordentorget. Namnet är orienterande 
eftersom det knyter väl an till befintlig namnkategori och närheten till Nordengatan. 
Namnet är dessutom lätt att skriva, uttala och minnas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2022 

 Kartbilaga 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Anna Axelsson  
Biträdande stadsbyggnadsdirektör  

 

 



 

 
  Planområdets läge i staden markerat med röd prick. 
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