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Kommunfullmäktige

Namnförslag, Järvastaden etapp 1.
I samband med ”detaljplanen för kv Staben m.fl., Västerjärva etapp1” skall fem gator namnsättas. Syftet med planen är att i den första utbyggnadsetappen i Västerjärva
möjliggöra byggandet av ca 650 lägenheter.
Byggnadsnämnden har 2006-02-27 § 14 diskuterat namnförslagen men inte avgett
något samlat yttrande. Kultur- och fritidsnämnden har 2006-02-28 § 13 tillstyrkt
namnen med undantag av Pliktgatan (Malajstigen). Ägaren av exploateringsområdet,
Järvastaden AB, har inte några invändningar mot de nu föreslagna gatunamnen.
Ärendet har återremitterats av kommunfullmäktige 2006-06-19 efter diskussion i
första hand kring gatunamnet Malajstigen. Eftersom fullmäktige visade stort intresse
för namn med anknytning till lottaverksamhet har efterforskningar om detta fortsatt.
Ingenting finns enligt Stockholms läns lottaförbund, Sveriges Försvarshistoriska
museer m.fl. dokumenterat om sådan verksamhet i området. Till slut lyckades emellertid Solna lottakår få fram muntliga uppgifter om hemvärnslottor, och inte minst
koklottan Hulda Hansson, som lagade mat vid skjutbanorna i Järva under åren 19421943. Därför är namnberedningen beredd att tillstyrka namnförslaget Lottagatan
som var ett av förslagen som togs upp i fullmäktigedebatten. Lottagatan finns inte
sedan tidigare i Stockholmsområdet medan Lottastigen finns i Huddinge.
Förslaget att ge norra delen av Honnörsgatan ett eget namn anser namnberedningen
vara olämpligt. En gata bör ha samma namn i hela sin sträckning även om gatan går
i en båge. De få undantag från denna princip som finns i Solna beror på att vägar
byggts om och att vissa vägsträckor försvunnit. Eventuella problem att hitta närmaste vägen bör kunna motverkas genom tydlig skyltning.
Villan Fridensborg byggdes på 1890-talet av den första stinsen, eller möjligen postmästaren, vid Ulriksdals station (där även postkontoret var inhyst). Villan var belägen i det nuvarande Bagartorpsområdet och revs omkring 1960 för att ge plats åt
flerfamiljshusen. Den föreslagna Fridensborgsvägen leder från Gunnarbovägen fram
till ett planerat torg, centralt beläget i Järvastaden.
Namnberedningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande namnförslag,
se karta, bilaga 1: Inskrivningsvägen, Mönstringsvägen, Lottagatan, Honnörsgatan,
Fridensborgsvägen.
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Järvastaden etapp 2, namnförslag
Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
I samband med detaljplanen för kv Grönlingen m.fl. P08/0128 skall fyra gator
namnsättas. Syftet med planen är att i den andra utbyggnadsetappen i Järvastaden
möjliggöra byggandet av 920 lägenheter i flerbostadshus och 170 lägenheter i
radhus, parhus och kedjehus.
Namnberedningen föreslår namnförslagen Dammtorps allé, Igelbacken, Våtmarksvägen och Meanderslingan, se kartbilaga.
Beslut
Stadsbyggandsnämnden beslutar enligt namnberedningens förslag.

Namnberedningen har tidigare föreslagit att inriktningen i området skall vara namn
med anknytning till Igelbäckens naturreservat. Dessutom skall ett stort utvecklingsprojekt genomföras genom att en öppen våtmark ska anläggas strax norr om bäcken.
Under nästa etapp av projektet ska själva Igelbäcken utvecklas från ett spikrakt,
igenväxt dike, till en mer levande och slingrande (meandrande) bäck. Stenar och
block kommer att läggas ut på botten för att skapa bra livsmiljöer för den sällsynta
fisken grönlingen och för andra vattenlevande smådjur.
Dammtorp tillkom vid 1600-talets slut som torp under Överjärva. Det var ett stort
torp, som under 1700-talet blev bebyggt med ett större bostadshus och en utformad
uthusdel. Uppsalavägen gick tidigare intill Dammtorp och därför öppnades krog här
under 1800-talets första hälft. På 1860-talet drogs järnvägen fram mellan husen och
landsvägen.
Befintliga gator som Järva skjutbaneväg, Gunnarbovägen och Fridensborgsvägen
förlängs och får den sträckning som framgår av kartbilagan.
Sundbybergs stad har antagit gatunamnen Igelbäcksvägen och Grönlingens väg i
Stora Ursvik samt Brotorpsvägen och Fågelhundsvägen i Järvastaden. Från de två
sistnämnda gatorna kommer adressättning ske både i Sundbyberg och Solna.
Namnberedningen föreslår namnförslagen Dammtorps allé, Igelbacken, Våtmarksvägen och Meanderslingan, se kartbilaga.
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