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 Namngivningsnämnden 

 

Namn på plats inom detaljplan för kvarteret Konduktören 

 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att  anta namnet Anna Lindhs plats. 

 

Ärendet 

Inom detaljplanen för kvarteret Konduktören där kontorsbyggnaden Juvelen byggs finns 

behov av ett namn på en intilliggande plats för angöring. Byggnaden och platsen ligger i det 

östra stationsområdet vid Resecentrums södra uppgång.  

 

Redan den 24 maj 2004 beslutade kommunfullmäktige att hedra Anna Lindh med en plats 

inom området för resecentrum. Namn sattes i ett tidigt skede av områdets utformning och 

utfallet av detaljplanen för området blev på några platser förändrat. Den tänkta platsen för att 

hedra Anna Lindh kom att utgöra plats för en miljöstation och en transformatorstation.  

 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 att remittera och 

ställa ut namnet Anna Lindhs plats som namn på platsen inom kvarteret Konduktören. 

 

Yttrande från Institutet för språk och folkminnen har inkommit och de har inget att invända 

mot det föreslagna namnet. Synpunkt från en medborgare har inkommit och lyder: Inga 

ordinära politiker som namn. Deras gärning kan ifrågasättas. 

 

Bifogas: Kartbilaga 

              Yttrande från Institutet för språk och folkminnen 

              Synpunkt från medborgare 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 



 

 

  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 

 

 



Från: Uppsala kommun e-tjänster <no-reply@uppsala.se>
Skickat: den 8 juli 2018 12:05
Till: NGN Namngivningsnämnden
Ämne: Inkommet formulär (Namngivningsförslag 29 juni–23 juli 2018)

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

Anna Lindhs plats:
Inga ordinära politiker som namn. Deras gärning kan ifrågasättas. 

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

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/

Sidans ID:
88700
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