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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40
Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12, Angars socken 
(KN 2020.049)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till namnberedningen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har från namnberedningen fått en remiss gällande namnsättning av vägar på 
Rörby 2:13.
 
Angarns-Rörby hästgård har ansökt om ny adressändring inom fastigheten Rörby
3:12. Privata vägar utanför detaljplan kan namnsättas av fastighetsägaren, men kommunen 
beslutar om vägnamnen ska gälla som adressområden och ligga till grund för 
belägenhetsadresser.
 
Företrädare för Angarns-Rörby hästgård har beslutat om
följande namn i samråd med namnberedningen:
- Rörby allé
- Rörby mangårdsväg
- Rörby stallväg
- Rörby galoppväg
De adresser som tillhör gården idag är Angarns-Rörby 200, 201, 202, 203 och 210.
Angarns-Rörby 200-203 kommer enligt förslaget att istället få adresser på Rörby
mangårdsväg, och Angarns-Rörby 210 får adress på Rörby galoppväg.
 
Det finns inget planbesked eller bygglov klart idag för utbyggnad och därför kan föreslagen 
numrering komma att justeras.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12, Angarns 

socken
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 Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 2:13, Angarns socken
 Remiss till kulturnämnden gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12
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Tjänsteskrivelse

Yttrande gällande namnsättning av 
vägar på Rörby 3:12, Angarns socken

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till namnberedningen.

Ärendet i korthet
Kulturnämnden har från namnberedningen fått en remiss gällande namnsättning av 
vägar på Rörby 2:13.

Angarns-Rörby hästgård har ansökt om ny adressändring inom fastigheten Rörby
3:12. Privata vägar utanför detaljplan kan namnsättas av fastighetsägaren, men 
kommunen beslutar om vägnamnen ska gälla som adressområden och ligga till grund 
för belägenhetsadresser. 

Företrädare för Angarns-Rörby hästgård har beslutat om
följande namn i samråd med namnberedningen:
- Rörby allé
- Rörby mangårdsväg
- Rörby stallväg
- Rörby galoppväg
De adresser som tillhör gården idag är Angarns-Rörby 200, 201, 202, 203 och 210.
Angarns-Rörby 200-203 kommer enligt förslaget att istället få adresser på Rörby
mangårdsväg, och Angarns-Rörby 210 får adress på Rörby galoppväg.

Det finns inget planbesked eller bygglov klart idag för utbyggnad och därför kan 
föreslagen numrering komma att justeras.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-08-13, Yttrande gällande namnsättning av vägar på 

Rörby 3:12, Angarns socken
2. Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 2:13, Angarns socken
3. Remiss till kulturnämnden gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12.
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Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Namnberedningen
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Yttrande gällande namnsättning av 
vägar på Rörby 2:13, Angarns socken 

Kulturnämnden har från namnberedningen fått en remiss gällande namnsättning av 
vägar på Rörby 2:13, KS 2020.200.

Syfte
Angarns-Rörby hästgård har ansökt om ny adressättning inom fastigheten Rörby
3:12. Privata vägar utanför detaljplan kan namnsättas av fastighetsägaren, men
kommunen beslutar om vägnamnen ska gälla som adressområden och ligga till grund
för belägenhetsadresser. 

Företrädare för Angarns-Rörby hästgård har beslutat om följande namn i samråd med 
namnberedningen:
- Rörby allé
- Rörby mangårdsväg
- Rörby stallväg
- Rörby galoppväg

De adresser som tillhör gården idag är Angarns-Rörby 200, 201, 202, 203 och 210.
Angarns-Rörby 200-203 kommer enligt förslaget att istället få adresser på Rörby
mangårdsväg, och Angarns-Rörby 210 får adress på Rörby galoppväg.
I kartan, bilaga 1, syns befintliga adresspunkter som blå punkter med nummer. De
befintliga byggnader som saknar adress idag och vilka kommer att behöva 
adressättas, visas med gula punkter.

Det finns inget planbesked eller bygglov klart idag för utbyggnad enligt bifogad
utvecklingsplan. Föreslagen numrering kan därför komma att justeras.

Kulturförvaltningens synpunkter

Under historisk tid har det funnits två gårdar i byn på en väl avgränsad bytomt. På 
1630-talet fanns här en självägd gård och en något mindre gård som tillhörde frälset 
(den enda frälsegården som karterats i socknen vid den här tiden). År 1757 bestod byn 
fortfarande av två gårdar av samma storlek som på 1630-talet, men jordnaturen hade 
förändrats. Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 
framgår att det fortfarande fanns två gårdar i Rörby, på ömse sidor om byvägen. Båda 
gårdarna hade trädgårdar och kringbyggda ekonomibyggnader. 
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I början av 1950-talet såg situationen ungefär likadan ut, med undantag för att det på 
den östra gården kallad Övre Rörby hade tillkommit flera bostadshus.

Idag har det tillkommit flera stora ekonomibyggnader ämnade för hästar på Övre 
Rörby. Här finns även tre bostadshus. Nedre Rörby finns kvar. Rörby äger idag en 
stor del av mark som tidigare tillhört Alby och här har galoppträningsbanor anlagts, 
öster om Övre Rörby.

Kulturförvaltningen anser att de föreslagna vägnamnen inte kommer påverka de 
kulturhistoriska aspekterna inom Rörby by.

Kulturförvaltningens förslag till remissvar
Kulturnämnden anser att föreslagna vägnamn kan tillstyrkas.

Isa Lindqvist, 
Kommunantikvarie
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Remiss 

Remiss till kulturnämnden gällande 

namnsättning av vägar på RÖRBY 3:12 

Angarns-Rörby hästgård har ansökt om ny adressättning inom fastigheten RÖRBY 

3:12. Privata vägar utanför detaljplan kan namnsättas av fastighetsägaren, men 

kommunen beslutar om vägnamnen ska gälla som adressområden och ligga till grund 

för belägenhetsadresser. Företrädare för Angarns-Rörby hästgård har beslutat om 

följande namn i samråd med namnberedningen:  

- Rörby allé 

- Rörby mangårdsväg 

- Rörby stallväg 

- Rörby galoppväg 

 

De adresser som tillhör gården idag är Angarns-Rörby 200, 201, 202, 203 och 210. 

Angarns-Rörby 200-203 kommer enligt förslaget att istället få adresser på Rörby 

mangårdsväg, och Angarns-Rörby 210 får adress på Rörby galoppväg.  

 

I kartan, bilaga 1, syns befintliga adresspunkter som blå punkter med nummer. De 

befintliga byggnader som saknar adress idag och kommer att behöva adressättas visas 

med gula punkter. 

 

Det finns inget planbesked eller bygglov klart idag för utbyggnad enligt bifogad 

utvecklingsplan. Föreslagen numrering kan därför komma att justeras. 

 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott önskar att få eventuella synpunkter 

skickade till sig senast: 2020-09-20 

 

Hos oss handläggs ärendet av Sofia Skoglar 

 

Remissvaret sänds till registrator.sbf@vallentuna.se 

 

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 

 

mailto:registrator.sbf@vallentuna.se


VALLENTUNA KOMMUN REMISS 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-07-07 

 DNR KS 2020.200 

 SID 2/2 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Bilagor: 

1. Karta med vägnamnförslag och adresspunkter för befintliga byggnader. 

2. Skrivelse från Angarns Rörby hästgård 

3. Utvecklingsplan med namnförslag från Angarns Rörby hästgård 

 

 



Bilaga 1. Karta med vägnamnförslag och adresspunkter 

 



Angarns Rörby 

Rörby 3:12 

Orientering. 

Angarns Rörby är en hästanläggning under utveckling. Idag är det ca 100 hästar som är 

uppstallade på gården samt ett betydande antal besökare till banor, veterinär, hovslagare 

och butiker  mm som redan finns på gården.  

Vi märker en ökande efterfrågan på vår verksamhet och planerar därför att bygga ut 

verksamheten med stall och träningsmöjligheter, byggnader för att kunna erbjuda tjänster 

inom verksamheten, som tex butiker, sadelmakeri, tvätt av häst tecken mm. Om några år 

kommer vi även kunna ha större tävlingar för tex hoppning, dressyr och körning. 

 Med i vår vision finns ”alla discipliner inom häst är välkomna”  Allt detta ställer givetvis krav 

på faciliteter som passar för visionen men inte minst  logistiken. 

Vi vill skapa en miljö som passar för flera ändamål. Om du har din häst på Angarns Rörby så 

skall du känna att du kan utöva din hobby utan att störas av andra utövare, samtidigt som du 

lätt vill kunna ta del av de möjligheter som finns. Du skall kunna rida på området utan att 

behöva telefon med GPS el dyl för att finna målet. 

För att lösa detta krävs ett vägnät som är anpassat för både ryttare, besökare, kunder och 

vid tävlingar besökare. Principiellt så försöker vi placera verksamheter med mycket trafik 

närmare gamla Norrtäljevägen, stall och faciliteter längre in på gården som knyts ihop av 

både ridvägar och bil vägar. För att trafikanter skall finna närmaste, rätta väg, sätter vi upp 

informationstavlor där en situationsplan över gården finns innehållande bla vägar och hus. 

Vägarna har namn och husen nummer för att enklare förklara vägen för en som inte hittar, 

eller för en helt oinvigd, att finna fram med hjälp av orienteringstavlan. 

Att använda det kommunal förslaget med Angarns Rörby och ett nummer är för 

tillintetsägande för att fungera bra i praktiken. Det lättare att förklara vägen om namnet är 

unikt, man vet att man befinner sig på tex Galoppvägen nr: 5. 

Vi vill på detta sätt visa att vårt behov av en bra orientering på gården är nödvändigt och 

måste lösas. Våra hyresgäster och besökare har redan, spontant, tagit tag i saken, med namn 

på vägar, tyvärr inte enhetligt. 

Vi kommer att genomföra gata och husnummer systemet fullt ut. Än bättre vore ett system 

som vore registrerat i belägenhetsregistret, speciellt med tanke på ev utrycknings fordons 

möjlighet att finna rätt på kort tid. 

För att göra detta så bra som möjligt vill vi få tips och råd om hur vi skall gå tillväga för att få 

detta registrerat i belägenhetsregistret. Hur skall vi gå till väga? 

Magnus Söderström  

Byggsamordnare 

Angarns rörby 

070 544 67 54 
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