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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36
Namnsättning inom Kristineberg etapp 1 (KS 2019.081)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande på grund av felaktig bilaga. 

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har varit utsänd på samråd under våren 2016 och 
bedöms kunna namnsättas. Kommunstyrelsen beslutade om namn på allmän plats i området 
2016-08-29 § 162. Planområdet har utökats sedan dess och gator har dragits om varpå 
projektgruppen för Kristineberg etapp 1 gav i uppdrag till namnberedningsgruppen att ta fram 
nya namnförslag.

Inför utbyggnaden av etapp 1 i Kristineberg ska gator, torg och parker namnsättas. 
Namnberedningen har tagit fram förslag på namn som anknyter till platsen Gammelängen och 
till växter som kan finnas på ängsmark. Dessa namnsätter gator, torg och parker.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av felaktig 
bilaga. 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-04-14
 Yttrande, namnsättning av allmän plats inom Kristineberg, etapp 1
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Tjänsteskrivelse, 2020-04-14

Namnsättning inom Kristineberg etapp 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
namnberedningens förslag till beslut avseende namnsättning inom Kristineberg etapp 
1, enligt kartbilaga.

Ärendet i korthet
Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har varit utsänd på samråd under våren 2016 
och bedöms kunna namnsättas. Kommunstyrelsen beslutade om namn på allmän 
plats i området 2016-08-29 § 162. Planområdet har utökats sedan dess och gator har 
dragits om varpå projektgruppen för Kristineberg etapp 1 gav i uppdrag till 
namnberedningsgruppen att ta fram nya namnförslag.

Inför utbyggnaden av etapp 1 i Kristineberg ska gator, torg och parker namnsättas. 
Namnberedningen har tagit fram förslag på namn som anknyter till platsen 
Gammelängen och till växter som kan finnas på ängsmark. Dessa namnsätter gator, 
torg och parker.

Bakgrund
Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har varit utsänd på samråd under våren 2016 
och bedöms kunna namnsättas. kommunstyrelsen beslutade om namn på allmän 
plats i området 2016-08-29 § 162. Planområdet har utökats sedan dess och gator har 
dragits om varpå projektgruppen för Kristineberg etapp 1 gav i uppdrag till 
namnberedningsgruppen att ta fram nya namnförslag.

Inför utbyggnaden av etapp 1 i Kristineberg ska gator, torg och parker namnsättas. 
Namnberedningen har tagit fram förslag på namn som anknyter till platsen 
Gammelängen och till växter som kan finnas på ängsmark. Dessa namnsätter gator, 
torg och parker.

För etapp 1 föreslår namnberedningen följande namn: Kristinebergs Allé, 
Aklejaslingan, Gullrisgatan, Mandelblomsgatan, Kattfotsgatan, Smörblomsgatan, 
Solvändegatan, Gammelängsgatan och Prästkragsslingan, samt Gammelängstorget 
och Gammelängsparken.

Namnförslagen har skickats på remiss till kulturförvaltningen för synpunkter varpå 
namnberedningsgruppen har beaktat dessa.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-04-14
2. Bilaga 1 – Plankarta med namnförslag för Kristineberg etapp 1

Björn Stafbom Terese Olsson
Samhällsbyggnadschef Tf. Planchef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Handläggaren



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2019-04-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Yttrande gällande namnsättning av allmän plats inom Kristineberg, etapp 
1 (KN 2019.017)

Beslut
Kulturnämnden ställer sig positiv till förslag på namnsättning av allmän plats inom etapp 1, 
Kristineberg.

Anteckning
Lars Elis Ekeberg (C) föreslår namnberedningen att Cikoriaslingan istället skulle kunna heta 
Ängsliljeslingan, med hänvisning till blommor som har anknytning till Roslagen, vilket 
cikoria inte har.

Ärendebeskrivning
Inför utbyggnaden av etapp 1 i Kristineberg ska gator, torg och parker namnsättas. 
Namnberedningen har tagit fram förslag på namn som anknyter till platsen Gammelängen och 
till växter som kan finnas på ängsmark. Dessa namnsätter gator, torg och parker. 
Projektgruppen för exploateringsprojektet har föreslagit namnet Kristinebergsallén för 
huvudgatan. Namnberedningen anser att namnet inte är lämpligt då en allé är ett 
arkitektoniskt element, en rak väg kantad av träd, som leder framåt till ett visst mål. 
Kommunens huvudgator/leder har också ändelsen ”-vägen”. Namnberedningen föreslår därför 
att huvudgatan får namnet Kristinebergsvägen.

Yrkanden
Ordförande Lars Vargö (M) yrkar att kulturnämnden ställer sig positiv till förslag på 
namnsättning av allmän plats inom etapp 1, Kristineberg.
 
Beslutsgång
Ordförande Lars Vargö (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kulturnämnden beslutar i enlighet därmed.  
 

Beslutsunderlag
1. §16 KN AU Yttrande gällande namnsättning av allmän plats inom Kristineberg, etapp 

1
2. Tjänsteskrivelse, 2019-03-01, yttrande gällande namnsättning, Kristineberg
3. Remiss till kulturnämnden gällande namnsättning av allmän plats inom Kristineberg 

etapp 1
4. Remiss namnsättnig etapp 1, Kristineberg

Expedieras till 
Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen

1
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Tjänsteskrivelse

Yttrande gällande namnsättning av 
allmän plats inom Kristineberg, etapp 1

Förslag till beslut
Kulturnämnden ställer sig positiv till förslag på namnsättning av allmän plats inom 
etapp 1, Kristineberg.

Ärendet i korthet
Inför utbyggnaden av etapp 1 i Kristineberg ska gator, torg och parker namnsättas. 
Namnberedningen har tagit fram förslag på namn som anknyter till platsen, 
Gammelängen, och till växter som kan finnas på ängsmark.

Bakgrund
Inför utbyggnaden av etapp 1 i Kristineberg ska gator, torg och parker namnsättas. 
Namnberedningen har tagit fram förslag på namn som anknyter till platsen 
Gammelängen och till växter som kan finnas på ängsmark. Dessa namnsätter gator, 
torg och parker.  

Projektgruppen för exploateringsprojektet har föreslagit namnet Kristinebergsallén 
för huvudgatan. Namnberedningen anser att namnet inte är lämpligt då en allé är ett 
arkitektoniskt element, en rak väg kantad av träd, som leder framåt till ett visst mål. 
Kommunens huvudgator/leder har också ändelsen ”-vägen”. Namnberedningen 
föreslår därför att huvudgatan får namnet Kristinebergsvägen. 

Handlingar
1 Remiss 

2 Tjänsteskrivelse

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Bilaga 1 – Plankarta med namnförslag för Kristineberg etapp 1

Gammelängsparken

Kristinebergs Allé

Aklejaslingan

Gullrisgatan

Aklejaslingan

Gammelängstorget

Smörblomsgatan

Prästkragsslingan
Kattfotsgatan

Gammelängsgatan
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