
 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

      Handläggare Datum Diarienummer 

     Helen Eriksson Lind 2018-01-26 NGN-2017-0025 

                   Rev. 2018-02-05                   

  

 

 

Namngivningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

Namn på gång- och cykelvägar i Bergsbrunna och Sävja 
 

 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att anta namnen Kristinastigen och Sävjabanan.  

 

Ärendet 

Namngivningsnämnden upphävde vid sitt sammanträde den 15 december 2017 beslutet att 

anta Gläntbanan och Sävjabanan som namn på två gång- och cykelvägar i Bergsbrunna och 

Sävja. Nämnden beslutade också att remittera namnförslagen Sävjabanan och Kristinastigen 

till Bergsbrunna vägförening.  

 

Ett remissyttrande från Bergsbrunna vägförening inkom den 20 januari 2018. 

 

Föreningen tillstyrker nämndens beslut vad avser namnet Kristinastigen. Man anser att 

sträckan från Kristinastigen till Hollandsresans förlängning kan heta Gläntstigen men 

huvudförslaget är Kanonstigen alternativt Skogsviksvägen efter torpet Skogsvik. 

Föreningen föreslår vidare att delen genom Sävja till Ica Vilan ges namnet Oxkällestigen 

efter en tidigare, numera uttorkad, källa. 

 

Bifogas: Yttrande från Bergsbrunna vägförening inkom den 20 januari 2018 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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Bergsbrunna vägförening 
 

2018-01-20 

Namngivningsnämnden 

namngivningsnamnden@uppsala.se  

Remissyttrande. Namn på gång- och cykelvägar, NGN-
2017-0025 

Bergsbrunna Vägförening är sedan 1967-01-01 enligt Länsstyrelsens 
resolution huvudman för samtliga vägar och grönområden i Bergsbrunna 
med omnejd. Undantagna är genomfartsleden Skogsvägen/Gårdsvägen 
samt gatorna i norra Uppsävja. Vägföreningen noterar att Namngivnings-
nämnden ser att föreningen är remissinstans i ärenden som berör dess 
kompetensområde och välkomnar beslutet att Kristinastigen föreslås behålla 
sitt nuvarande och hävdvunna namn. Föreningen tillstyrker således 
nämndens beslut 2017-12-15 vad avser Kristinastigen, hela vägen från 
Skogsvägen till Gläntstigen enligt kartan, inklusive sträckan Skogsvägen - 
Dammvägen. 

Delen Kristinastigen Hollandsresans förlängning skulle kunna behålla 
namnet Gläntstigen som används för närvarande. Kanonvägen är dock 
fortfarande föreningens huvudalternativ för denna del. Skogsviksvägen/-
stigen är ett annat förslag eftersom stigen går förbi torpet Skogsvik (ägare 
Uppsala kommun). 

Ytterligare ett alternativ är namnge delen från Kristinastigen till 
Bergslagsresans förlängning efter en trogen styrelseledamot i Bergsbrunna 
vägförening genom vars enträgna arbete stigen från Kristinastigen till Sävja 
fick sin nuvarande dragning, trots motstånd från dåvarande Gatunämnd. Av 
hävd brukar dock ett villkor för sådan namngivning vara att den vars namn 
man vill bruka ska vara avliden. Då så ej är fallet torde denna, mycket 
önskvärda lösning, inte kunna tillämpas. 

Beträffande namngivningen för delen genom Sävja till ICA Vilan föreslår 
vägföreningen namnet Oxkällestigen efter den tidigare, ungefär halvvägs 
mellan Ica Vilan och Sävja, numera uttorkade källan fanns. 

För Bergsbrunna vägförening 

Ay5 bkee/ 

Anders Carlstedt 
/ordf/ 
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Teckenförklaring
Huvudcykelnät, cykelbana

Huvudcykelnät, cykling i körbana

Cykelbana, cykelväg

Cykling i körbana

Rekreationscykelväg

Tunnel

Enkelriktad cykelbana

Pumpställen dagtid

Pumpställen dygnet runt

Datum 22-01-2015

Skala 1:9070

Vald pappersstorlek A4
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Kartredovisningen har inte rättsverkan.

Jämför med beslut i lantmäterihandlingar.
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