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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-10 

 
§ 35 
 
Namn inom detaljplan för Kalle Blanks väg  
NGN-2019-0071 
 
Beslut 
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår namngivningsnämnden besluta 
 
 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa vägnamnen 
Viltsvinsvägen, Lotassvägen, Rävtassvägen, Hartassvägen och Älgklövsvägen, samt 
 
att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut parknamnet 
Loparken. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Kalle blanks väg har varit på samråd. Planens syfte är att möjliggöra 
cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna. Planen skapar 
utrymme för en variation av bostadsformer med en struktur som anpassas efter 
områdets terrängförhållanden och till natur- och kulturmiljövärden. Planområdet 
ligger i Länna, på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg, cirka 2 
mil öster om centrala Uppsala. Planområdet utgörs till största delen av skogsmark i 
kuperad terräng. Behovet är namn på fem vägar och en park. Länna byalag och 
Eksundavägens 
 

Yrkanden 

Anna-Karina Westerlund (M), med instämmande från Stojka Lakic (L), Daniel Solling (L), 
Hans Hård (S) och Jan Hagerlid (MP) yrkar att remittera och ställa ut vägnamnen 
Viltsvinsvägen istället för Lolöpan, Hartassvägen istället för Skogshöjden och 
Älgklövsvägen istället för Älgspåret.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Anna-Karin Westerlunds (M) förslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller Anna-Karin Westerlunds förslag.  

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 september 2019 

Kartbilaga. 
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Namn inom detaljplan för Kalle Blanks 
väg 
Förslag till beslut 
Namngivningsnämnden föreslås besluta 
 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa vägnamnen 
Lolöpan, Lotassvägen, Rävtassvägen, Skogshöjden och Älgspåret, samt 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut parknamnet 
Loparken.  

 

Ärendet 

Detaljplanen för Kalle blanks väg har varit på samråd. Planens syfte är att möjliggöra 
cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna. Planen skapar 
utrymme för en variation av bostadsformer med en struktur som anpassas efter 
områdets terrängförhållanden och till natur- och kulturmiljövärden. Planområdet 
ligger i Länna, på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg, cirka 2 mil 
öster om centrala Uppsala. Planområdet utgörs till största delen av skogsmark i 
kuperad terräng. 

 

Behovet är namn på fem vägar och en park. Länna byalag och Eksundavägens 
Samfällighetsförening har tillfrågats om namnförslag. Dessa presenteras i bifogad 
sammanställning. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vägnamnen Lolöpan, Lotassvägen, 
Rävtassvägen, Skogshöjden och Älgspåret samt parknamnet Loparken. 
 
 
 
 
Bifogas: Kartbilaga 

Datum: Diarienummer: 
2019-09-02 NGN-2019-0071 

Stadsbyggnadsförvaltningen Namngivningsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Lind Helen 
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                  Sammanställning av namnförslag från Länna byalag och Eksundavägens 
                  samfällighetsförening 
 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

 

 



A. Skogshöjden
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D. Rävtassvägen
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Hemstigen (gång/cykelvägen) 

Gatunamn som hedrar gamla Länna-profiler. Kanske kan det få nyinflyttade att intressera sig för bygden? 

Gösta Carlssons väg/gata 
Folkskollärare i Länna Skola i större delen av sitt yrkesliv. Folkbildare av stora mått. Född och uppväxt på 
Ulfsbygden. 
Kanske en av de första sponsrade framstående cyklister i Uppsalas stora "cykelstall". En av Sveriges stora! 

Har skrivit åtskilliga artiklar och häften om Länna med omnejd. Han ledde många guidade cykelturer i vår 
omgivning. Underbar berättare och föreläsare. Verksam i Hembygdsgillet. 

Lars- Erik Larsson (Larssons väg) 
Folkbildare, verksam vid Uppsala universitet. Ledare i många år för hockeylaget i Länna IF. Musiker 
Och berättare. Aktiv i Upplandsradion som redaktör i åtskilliga år. Verksam i Hembygdsgillet. Ordf bla. 

Svante Thunströms väg/gata 
Jägmästare och disponent Länna Bruk. Startade Almunge Hembygdsgille. 

Oscar Grydens väg/gata 
Länna Bruks siste kolare med stor kolarhatt. Riksspelman. 

John Erikssons väg/gata 
akademifogde och ägare av Länna Bruk tom 1955. 

(En av våra medlemmar hälsar att det finns åtskilligt att läsa i LÄNNA BRUKSHISTORia, ett tjockt häfte, som 
inte går att få tag men som denne person har tillgänglig och gärna delar med sig av.) 

Detta är de förslag vi fått in och jag hoppas att det är till inspiration. Vore ju roligt om det blev namn som 
lännabor föreslagit! 

Med detta önskar jag en trevlig helg! 

Hälsningar 

Malin Elinder, kassör Länna byalag 

Tel. 073-702 50 90 

Den fre 16 aug. 2019 kl 16:45 skrev Eriksson Lind Helen <helen.eriksson-lind@uppsala.se>: 

' Tack för ditt meddelande. 
Jag är sjuk. 
Vid brådskande ärenden kontakta namngivningsnamnden@uppsala.se   

Vänlig hälsning 

HELEN LIND 
Processledare för namngivningsnämnden 

Postadress: Uppsala kommun 

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?inline=l&FILEREF=2039361&frame=1 2019-09-17 
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Eriksson Lind Helen 
den 2 september 2019 08:04 
Rehn Johanna (Registrator) 
VB: Automatic reply: Namnförslag Kalle Blanks väg 

d i ärende NGN-2019-0071. 

dlsning 

,..EN LIND 
rocessledare för namngivningsnämnden 

Postadress: Uppsala kommun 
Stadsbyggnadsförvaltn ingen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72747 33 
Mobil: 072-5748089 
Epost: helen.eriksson-lindauppsala.se   
www.uppsala.se   

Från: Malin Elinder <malin.elinder@gmail.com> 
Skickat: den 23 augusti 2019 16:40 
Till: Eriksson Lind Helen <helen.eriksson-lind@uppsala.se> 
Ämne: Re: Automatic reply: Namnförslag Kalle Blanks väg 

Hej Helen, 

Nu har jag fått in ett antal förslag och tankar kring namngivningen av de nya gatorna i anslutning till Kalle 
Blanks väg från Länna byalags medlemmar. 

Här följer förslagen: 

Eksundavägen eftersom den gamla fotbollsplanen Eksunda ligger i närheten. (Önskemål om att planen 
rustas i samband med nybyggnationerna kan framföras. 

Rasbovägen eftersom "vägen alltid gått under det namnet". (Detta förslag syftar på Kalle Blanks väg. 

Gatunamn med djurtema för djur som setts i området: 

Lolöpan 
Rådjursstigen 
Älgpasset 
Örnsvingen (uppe på berget) 
Tjäderleksparken 
Musgången (gång/cykelvägen genom området) 

Gatunamn med historiskt tema: 

Sågverksvägen 
Lännahusvägen (med betoning på "hus" syftande på den tidiga produktionen av prefabricerade hus i Länna) 
Järnbruksvägen 
Skogvägen 
Skogparken 

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?inline=l&FILEREF=2039361&frame=1 2019-09-17 
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