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Stadsbyggnadsnämnden

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om godkännande och antagande av
gatunamn m.m., Dp 5592, Dp 5533, Dp 5175, Dp 5475, Dp 5573, Dp 5544, Dp
5478, Dp 5595, Dp 5618, Dp 5550 och Dp 5557
SBN-2020-906

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden är tveksam till följande namnförslag:
- Almviksvägen (nr. 5) inom delområde Hyllievång och Vintrie
- Badgränd (nr. 8), Plaskgränd (nr. 9), Badplatsen (nr. 10) samt Badhusparken (nr. 11) inom
delområde Hyllievång
- Rättsplatsen (nr. 19) samt Tellusgatan (nr. 21) inom delområde Inre Hamnen
- Elinelundsparken (nr. 30) inom delområde Elinelund.
Mot övriga namnförslag har Tekniska nämnden inget att erinra.
Yttrande

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).
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. Dessutom bör parkstråket i söder separeras från de
övriga parkytorna och få ett eget namn, som till exempel slutar på ”stigen” eller ”stråket”.
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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.
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, till exempel Bangårdsplatsen eller Bangårdstorget.
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.
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.
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