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Namnsättning av ny väg i Lilla Stenby
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att namnsätta vägen till ”Tegelbrännarvägen”.

Sammanfattning av ärendet
En ny väg som kommer att anläggas i anslutning till ny bebyggelse i Lilla Stenby behöver
namnsättas. Det föreslagna namnet ”Tegelbrännarvägen” har koppling till den tidigare
verksamheten på platsen, och ingår också i samma namnkategori som fler andra vägnamn i
närområdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Namnsättning av ny väg i Lilla Stenby, 2022-05-05
Yttrande från Lantmäteriets ortnamnsfunktion, 2022-03-30
Yttrande från Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2022-04-21
Namnförslag från föreningen ”Värna Adelsö”, 2022-02-21

Ärendet
Namnsättningsärendet startades med anledning av att ny bebyggelse ska uppföras inom
fastigheten Stenby 15:29. En ny väg kommer att anläggas i anslutning till den nya
bebyggelsen och denna väg behöver namnsättas.
Namnförslaget har tagits fram av en arbetsgrupp som består av medarbetare från
planeringsenheten och kultur- och fritidsförvaltningen. Det föreslagna vägnamnet har
liksom fler andra vägnamn i området koppling till Tegelbruket som tidigare låg i Stenby.
Befintliga vägnamn med koppling till Tegelbruket är ”Slagarvägen”, ”Rälsvägen” och
”Lertäktsvägen”. Namnet som föreslås är ”Tegelbrännarvägen”. Det bedöms inte
föreligga någon förväxlingsrisk med andra vägnamn inom kommunen.
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Karta över området med föreslaget vägnamn

Samråd
Berörd fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig angående namnförslaget. Inga
synpunkter på namnförslaget har inkommit från fastighetsägaren.
Föreningen ”Värna Adelsö” har 2022-02-21 på eget initiativ inkommit med namnförslaget
”Hilma af Klints väg”.

Remiss
Remiss har skickats till Kultur- och fritidsnämnden samt till Lantmäteriets
ortnamnsfunktion.
Lantmäteriet har 2022-03-30 yttrat sig i ärendet. Lantmäteriet anser att
”Tegelbrännarvägen” är väl valt ur ett ortnamnsperspektiv och tillstyrker namnförslaget.
Kultur- och fritidsnämndens presidium har 2022-04-21 yttrat sig i ärendet. Kultur- och
fritidsnämndens presidium anser att namnförslaget ”Tegelbrännarvägen” är mycket bra.

Ortnamnsgruppens bedömning
Den nya vägen i Lilla Stenby bör namnsättas till ”Tegelbrännarvägen”. Namnet har tydlig
koppling till den tidigare verksamheten på platsen, och ingår också i samma namnkategori
som fler andra vägnamn i närområdet.
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Det inkomna namnförslaget ”Hilma af Klints väg” tillhör namnkategorin memorialnamn.
Ortnamnsgruppen anser att memorialnamn ska användas med försiktighet. Hilma af Klint
har ingen direkt anknytning till platsen runt den planerade vägen vilket gör att valet av
objekt för namnförslaget är godtyckligt. Ortnamnsgruppens bedömning är att vi i första hand
ska utgå ifrån den direkta omgivningens historik och befintlig namnkategori när det gäller val
av vägnamn för den planerade vägen.
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