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Godkännande och Antagande av gatunamn upprättade 2019-01-08
SBN-2019-20
Sammanfattning

Antagande av namnförslag på gator, vägar och allmänna platser i Malmö, DP 5399, DP5175,
DP 5508, DP 5525 och DP 5455.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget av gatunamn i Malmö upprättade 2019-01-08 i
kommunfullmäktiges ställe.
Beslutsunderlag









Anna Stenberg mfl
Pulpetgången mfl
Segeparken mfl
Eric Perssons väg
G-Tjänsteskrivelse SBN 20190627 Antagande gatunamn
Beskrivn gator 190108_nya_rev.SBN
Varvshallarna_reviderad

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2019-01-24
Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-27
Beslutet skickas till

Enligt bifogad sändlista
Ärendet

Svarsskrivelser beträffande det på remiss utsända förslaghar nu inkommit.

SIGNERAD

2019-06-10

Tekniska nämnden har inkommit med följande synpunkter;
Anser att Mandatorget (nr. 7) istället ska få namnet Industritorget, då torget är planerat att
sträcka sig över Industrigatan och in kv. Smedjan. – Synpunkten föranleder ingen ändring då det
inte finns någon påbörjad detaljplan för området och det är omöjligt att förutse hur
utformningen blir framöver.
Namnet Röstplatsen (nr.8) är svår att uttala, så som alternativ föreslås Röstplan. – Synpunkten
föranleder ingen ändring.
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Ångfärjekajen (nr. 15) är en missvisande historisk referens, då det anspelar på en fuktion som
påstigandeplats för färjetrafik, vilken kajen aldrig har haft. – Synpunkten föranleder igen ändring
då det inte anspelar på att det skulle varit någon plats för påstigandeplats för färjetrafik utan
syftar på vad för olika fartyg som har byggts på Kockums under åren.
Skeppsbygget (nr. 21) anses historielöst. Platsen har inte haft med produktion av skeppsbygge att
göra. Parken var istället en plats för ceremonier, rekreation och prydnad. Parken ska bevaras så
långt det är möjligt i sin historiska utformning från 1870. En byst av Frans Henrik Kockum står
där, och den kommer att stå kvar framöver. Parken borde istället hedra det arbete och ledarskap
som kännetecknades av Nils Holmström och Nils Hugo Hallenborg insatser för att Kockums
skulle vara inkluderande arbetsplats och präglas av medbestämmande. Den förra var dessutom
huvudsekreterare vid utarbetandet av Saltsjöbadsavtalet, det avtal som kom att definiera det
spelregler som är unika för svensk arbetsmarknad. Av detta skäl föreslår tekniska nämnden att
man tar fram ett nytt namnförslag som anknyter till deras gärningar och värderingar som kom att
vara banbrytande för de anställda på Kockums och arbetsmarknaden. – Synpunkten föranleder
att namnförslaget (nr. 21) utgår från ärendet och ett nytt förslag utarbetas.
I kartan är fastigheten Kirseberg 14:111 skrafferad. Fastigheten är kvartersmark (odlingslotter)
och ska inte ingå i Segeparken (nr. 38). – Synpunkten föranleder ingen ändring då
namnsättningen är vald till att omfatta hela grönområdet.
I övrigt föreslås följande namnbyte: Ruben Holmströms gata (nr. 30) föreslås bli Solgången,
Solgången (nr. 29) föreslås bli Vårdgatan och Vårdgatan (nr. 33) föreslås bli Ruben Holmströms
gata. Namnbytet föreslås mot bakgrunden av att Solgången låter som en mindre gata. Genom
namnbytet får de två parallella gatorna (nr. 26 och 29) längs med parken namn med samma
dignitet, Vårdgatan och Östra sjukhusgatan. – Synpunkterna föranleder inga ändringar av
omflyttning av gatunamnen då Solgången syftar till att man hade solgångar i rastgårdarna så man
kunde vara ute även när det var dåligt väder och på solens upp och nedgång (öster till väster).
Ruben Holmströms gata behåller sin sträckning då han var en mycket betydande överläkare och
lämpligen skall ha en framträdande gata i området.
Kockumsgruppen har lämnat namnförslagen:
Vaktgatan, Krangränd, Bockkransgatan, Tusenfotsgränd, Snickaregränd, Åttiotonsgatan,
Renserigatan, Labratoriegatan, Maskingränd, Tornplatsen, Modellplatsen och
Medbestämmandeplatsen. – Synpunkterna har mottagits och föranleder att vi byter ut
Bogserplatsen (nr. 19) till Tornplatsen.
Räddningstjänsten Syd har inga synpunkter.
Polismyndigheten och Stadsarkivet har inte inkommit med något yttrande.
Ansvariga

Peter Olsson Enhetschef

