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Sammanfattning

Antagande av förslag till namn på gator, vägar och allmänna platser i Malmö.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget av gatunamn i Malmö upprättade 2020-10-05 i
kommunfullmäktiges ställe.

Beslutsunderlag















Hyllievångsparken mfl
Cyklopgatan mfl
Bassängkajen mfl
Holmströms plats
Svarvgången
Carlsbron mfl
Skivsnäcksgränd mfl
Venusgatan mfl
Elinelundsstigen mfl
Sporregatan mfl
Skjutsstallsgatan
G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-03-25 Antagande av gatunamn mm
Beskrivning gator 2020-10-22 reviderad 2021-03-02 nya SBN

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
Stadsbyggnadsnämnden 2021-03-25
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-03-03

Enligt sändlista
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Ärendet

Svarsskrivelser beträffande det på remiss utsända förslag har nu inkommit.
Tekniska nämnden har inkommit med följande synpunkter;
Delområde Hyllievång och Vintrie
Cykelvägen genom den nya stadsdelsparken i Hyllie föreslås få namnet Almviksvägen (nr. 5). För
att understryka att cykelvägen är planlagd som CYKEL i Dp 5592, och inte får användas av
biltrafik, bör den istället få namnet Almviksstigen (cykelvägar brukar få namn som slutar på stig).
– Synpunkten föranleder inte någon ändring. Ändrar inte namnet på en befintlig väg för
att det byter trafikslag på en sträcka.
Delområde Hyllievång
I det nya kvarteret mellan Holma/Kroksbäck och Hyllie föreslås att alla ytor som är planlagda
som PARK i Dp 5533 får namnet Badhusparken (nr. 11). Detta namn används redan som
benämning på exploateringsprojektet för den aktivitetspark som ska anläggas väster om
Hylliebadet. En annan benämning på de två parkytorna inom det aktuella exploateringsområdet
bör därför ges.
– Synpunkten föranleder ingen ändring då parken väster om Hylliebadet redan har
namnet Kroksbäcksparken. Vi kan inte ta hänsyn till arbetsnamn som inte är förankrade
sedan tidigare.
Dessutom bör parkstråket i söder separeras från de övriga parkytorna och få ett eget namn, som
t.ex. slutar på ”stigen” eller ”stråket”.
– Synpunkten föranleder ingen ändring då den planerade gång- och cykelvägen kommer
efter utbyggnad få ett namn. Parkytan behåller sitt namn.
Även följande namnförslag inom området bör ses över:
- Badgränd (nr. 8) har inte någon direkt koppling till något bad.
- Plaskgränd (nr. 9) som namn på en cykelväg är en märklig benämning.
- Badplatsen (nr. 10) har inte heller någon direkt koppling till något bad. Det riskerar dessutom
att skapa orienteringsförvirring i konkurrens med platsen utanför Hylliebadet.
– Synpunkterna föranleder inga ändringar då namnen följer temat på kvartersnamnen.
Delområde Inre Hamnen
Den yta som är planlagd som TORG i Dp 5478 vid Carlsgatan föreslås få namnet Rättsplatsen
(nr. 19), som knyter an till verksamheten i den kontorsbyggnad som just nu uppförs intill torget.
Namnet kan dock ge en antydan om samhörighet med Rättscentrum, som är en helt annan
byggnad vid Porslinsgatan intill polishuset, vilket kan skapa förvirring. Namnet Rättsplatsen kan
även ge olyckliga associationer till ”avrättningsplatsen”. Då Domstolsverket är en hyresgäst som
i framtiden kan flytta någon annanstans bör istället ett namn med anknytning till platsen väljas,
t.ex. Bangårdsplatsen eller Bangårdstorget.
– Synpunkterna föranleder ändring av torget till Bangårdsplatsen.
Tellusgatan (nr. 21) föreslås flyttas österut från sin nuvarande plats. Gatan kommer visserligen
att utgå i samband med genomförandet av Dp 5595, men det finns ännu ingen planlagd gata i
den föreslagna nya sträckningen.
– Synpunkten föranleder ingen ändring då den ligger som gatumark i detaljplanen.
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Delområde Elinelund
Den yta som är planlagd som PARK i Dp 5618 föreslås få namnet Elinelundsparken (nr. 30).
Det blir då väldigt många ytor som heter Elinelundsparken; den stora öst-västliga parken i
mitten av området, det nordsydliga parkstråket som innehåller Elinelundsstigen samt den nya
”avstickarparken”. För att det inte ska bli förvirrande för allmänheten bör den nya parken få ett
eget namn, förslagsvis ”Mjölnarens park”, ”Kvarnstensparken” eller ”Ladugårdsparken” då
gatorna omkring är kopplade till olika sädesslag.
– Synpunkten föranleder ingen ändring då det är en sammanhängande park i området
och svårt att skilja ut delar av parken med annat namn.
Räddningstjänsten Syd, Stadsarkivet och Polismyndigheten har inte inkommit med några
synpunkter.
Ansvariga

Ewa Rannestig Stadsingenjör

