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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Namn på väg i Läby  

Förslag till beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

1. att anta vägnamnet Bykroken. 

Ärendet 
Det finns en nybyggd, icke namngiven, väg i Läby inom en byggnadsplan från 1963. 
Inom det planlagda området var vägarna länge namnlösa. Den första mars 1976 antogs 
namnen Gävlevägen, Vendelvägen, Älgstråket och Bysvängen på vägar i området, men 
den nu aktuella vägen namngavs inte.  

Försäljningen av fastigheter pågår vilket gör att ett beslut om vägnamn brådskar för att 
möjliggöra adressättningen. Nämnden hinner därför inte ställa ut och remittera 
namnförslaget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vägnamnet Bykroken, med avseende på att 
vägens form liknar en krok och läget intill Bysvängen. 

Beredning 

Ärendet är berett av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Föredragning 

Det finns en nybyggd, icke namngiven väg i Läby inom en byggnadsplan från 1963. 
Inom det planlagda området var vägarna länge namnlösa. Den första mars 1976 antogs 
namnen Gävlevägen, Vendelvägen, Älgstråket och Bysvängen på vägar i området, men 
den nu aktuella vägen namngavs inte.  

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Namngivningsnämnden 2021-01-25 NGN-2021-00006 
  
Handläggare:  
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Försäljningen av fastigheter pågår vilket gör att ett beslut om vägnamn brådskar för att 
möjliggöra adressättningen. Nämnden hinner därför inte ställa ut och remittera 
namnförslaget. 

Vägen ligger öster om Gävlevägen och söder om Bysvängen. 

Från en av fastighetsägarna har följande namnförslag inkommit: Trollstigen, 
Tomtegränd, Solrosgränd, Vitsippsgränd, Vallmostigen och Lingonstigen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att Tomte- och Troll är bra förleder inom 
namnkategorin folktro, exempelvis i Björklinge där Näckvägen ligger, och vill därför 
spara dessa namn. Lingonvägen, Solrosgatan, Vitsippsgatan, Vallmogatan och 
Vallmovägen finns redan och det är inte aktuellt med efterleden -gränd i detta fall. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vägnamnet Bykroken, med avseende på att 
vägens form liknar en krok och läget intill Bysvängen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25 

Kartbilaga 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Christian Blomberg  
Stadsbyggnadsdirektör  
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