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 Namngivningsnämnden 

 

Namn på ett hundbad vid Långsjön i Björklinge 

 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att anta namnet Prästängens hundbad. 

 

Ärendet 

Vid Långsjön i Björklinge anläggs en hundbadplats och båtbrygga mellan Sjöhagsbadet och 

Sandviksbadet. 

 

För att undvika sammanblandning av badplatserna efterfrågas ett namn på hundbadet. 

 

Badet ligger nedanför bostadsområdet Prästgårdshöjden. Prästgårdens arrendator har marker 

som gränsar till området vid hundbadet och bryggan. 
 

Namngivningsnämndensbeslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 att remittera och 

ställa ut namnet Prästängens hundbad.  

 

Synpunkter på namnförslaget har inkommit. 

 

I ett yttrande från Institutet för språk och folkminnen förordas att platsen ges namnet 

Prästängsbadet eller eventuellt Prästängsstranden och att själva hundbadet meddelas på annat 

sätt än i namnet. Om det i namnet är nödvändigt att betona att det är fråga om en strand som 

är öppen för hundar rekommenderar institutet namnet Prästgårdsängens hundbad som blir mer 

korrekt i relation till existerande namn. 

 

 

 

 



2 (2) 

 

I två av medborgarförslagen föreslås namnet Prästgårdsbryggans hundbad eftersom platsen 

enligt dem kallas Prästgårdsbryggan av Björklingeborna. 

 

En medborgare föreslår istället Tibble hundbad eftersom fastighetsägare runt sjön hade andel i 

Långsjön och fastighetsbeteckningen i området är Björklinge-Tibble.  

 

 

Bifogas: Kartbilaga 

               Yttrande från Institutet för språk och folkminnen 

               Synpunkter från medborgare 
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  Uppsala, den 13 juli 2018 
   
  Namngivningsnämnden 
 Stadsbyggnadsförvaltningen 
  753 57 Uppsala 
 
 
 
 
 
Förslag på namn på ett bad, en plats, ett torg och parker 
 
Med anledning av er begäran ger Institutet för språk och folkminnen följande 
yttrande. 
 
Institutet har inget att invända mot de föreslagna parknamnen Fjäderparken, 
Gunstaparken och Dymlingsparken (NGN-2018-0001) eller mot torgnamnet 
Drosktorget (NGN-2017-0018) i Södra Gunsta. 
 
Institutet har inte heller något att invända mot det föreslagna namnet Anna Lindhs 
plats inom kvarteret Konduktören (NGN-2018-0021). 
 
Något namn Prästängen finns inte belagt i närheten av det planerade hundbadet i 
Björklinge – enligt uppgift från Björklinge Hembygdsförening är det namnet 
Prästgårdsängen som brukas om platsen. Ett Prästängsbadet kunde ses om en möjlig 
elliptisk bildning av ett namn ”Prästgårdsängsbadet”, men det föreslagna namnet 
Prästängens hundbad (NGN-2018-0024) ger ett intryck av att det finns en ort med 
namnet Prästängen. Vi vill också påminna om att namn ska ses som beständiga, och 
att namnledet hundbad gör namnet inaktuellt så snart hundar inte tillåts bada på 
platsen. Institutet förordar därför att platsen ges namnet Prästängsbadet eller 
eventuellt Prästängsstranden och att själva hundbadet meddelas på annat sätt än i 
namnet. Om det i namnet är nödvändigt att betona att det är fråga om en strand 
som är öppen för hundar rekommenderar institutet namnet Prästgårdsängens 
hundbad som blir mer korrekt i relation till existerande namn. 
 
Institutet anhåller att få del av beslut i detta ärende. 
 
 
Institutet för språk och folkminnen 
 
Leila Mattfolk 
 

YTTRANDE 

Dnr 61-18/1203 
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Ämne: Inkommet formulär (Namngivningsförslag 29 juni–23 juli 2018)

Namngivningsförslag 29 juni–23 juli 2018
Innehåll i skickat formulär:

Prästängens hundbad:
Prästgårdsbryggans hundbad. Platsen heter Prästgårdsbryggan sedan många, många år och lär fortsätta 

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/namnforslag-pa-ett-hundbad-en-
plats-ett-torg-och-tre-parker/namngivningsforslag-29-juni23-juli-20182/
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Ämne: Inkommet formulär (Namngivningsförslag 29 juni–23 juli 2018)

Namngivningsförslag 29 juni–23 juli 2018
Innehåll i skickat formulär:

Prästängens hundbad:
Prästgårdsbryggans hundbad eftersom det är vad platsen heter hos Björklingeborna

Sidans URL:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dialoger/namnforslag-pa-ett-hundbad-en-
plats-ett-torg-och-tre-parker/namngivningsforslag-29-juni23-juli-20182/
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