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Gatunamn i nya Ulriksdal
Sammanfattning
I samband med den fortsatta planeringen av den nya stadsdelen Ulriksdal skall ett
antal gator namnsättas. Namnberedningen har lämnat förslag på sju nya gatunamn.
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden fastställer gatunamnen Paradgatan, Britta-Kolas allé, Cronhielms allé, Feroxgatan, Stratosgatan, Nektargatan och Norses gränd enligt bifogad
karta.

Bakgrund
Planeringen av den nya stadsdelen Ulriksdal omfattar hittills två detaljplaner, Kapplöpningen m.fl. och Distansen. Arbetet har påbörjats med den tredje etappen, kv
Totalisatorn m.fl.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 april 2009 om gatunamnen Drottning
Kristinas esplanad och Banmästargatan samt Gyllene Hästens torg.
Inriktningen vid namnsättningen i Ulriksdal skall vara att namnen har koppling till
området historia; dels den militära användningen fram till början av 1900-talet, dels
galoppverksamheten som bedrevs i drygt 40 år. Ulriksdals station utgör också ett
viktigt inslag i områdets utveckling.

Förslag
Paradgatan
Namnberedningen föreslog i april att den stora gatan utmed kontorsraden längs
Uppsalavägen skulle få namnet Paradgatan med hänvisning till att området tidigare
kallades Paradfältet då det användes som militärt övningsfält för Stockholsmgarnisonen. Då nämnden i stället valde Drottning Kristinas esplanad för denna gata, föreslår vi nu att Paradgatan används för den långa gata som skall löpa diagonalt mellan
bostadskvarteren. Gatan blir ett viktigt, sammanhållande stråk för främst gångtrafik
när området är färdigutbyggt, och särskild omsorg är tänkt att läggas på utformningen med avseende på växtlighet etc.
Britta-Kolas allé
Under 1950-talet dominerades galoppen på Ulriksdal av två kvinnliga hästtränare.
Den ena av dem var Britta Strokirk. Då de sista tävlingarna hölls på Ulriksdal den 12
juli 1960, vanns finallöpningen av Tredje Mannen, tränad av Britta Strokirk. Utöver
träningsverksamheten extraknäckte hon med att koka kola på Överjärva gård, och
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hennes stall kallades därför Stall Britta-Kola. Namnberedningen föreslår att gatan
mellan kvarteren Kapplöpningen och Måldomaren får namnet Britta-Kolas allé.
Cronhielms allé
Den andra framgångsrika kvinnliga tränaren vid samma tid var Margareta Cronhielm (senare gift Wettermark och lika framgångsrik på Täby galopp). Hon var den
första kvinnan som blev proffstränare i galoppsporten. Cronhielms allé föreslås för
gatan som löper mitt genom området i nordostlig-sydvästlig riktning mellan Drottning Kristinas esplanad och Kolonnvägens förlängning. Kolonnvägen går i dag upp
till Ulriksdals station och viker därefter av österut mot Vallgatan. Den senare delen
försvinner i samband med utbyggnaden, så därför kan Kolonnvägen fortsätta norrut
utmed kvarteret Distansen.
Feroxgatan och Stratosgatan
För de två mindre gator som löper parallellt med och mellan de föreslagna BrittaKolas allé och Cronhielms allé föreslås namn efter två av de segerrikaste hästarna på
Ulriksdal, nämligen Ferox (tio segrar i större lopp) och Stratos (åtta segrar).
Nektargatan och Norses gränd
Ytterligare två namn föreslås, också efter kända galopphästar, Nektar (sju segrar)
och Norse (sex segrar). Dessa ”gator” är formellt sett kvartersmark, men de utförs i
samma standard som övriga gator för att de skall uppfattas som en integrerad del i
rutnätsstrukturen. Från PEAB har man uttryckt ett starkt önskemål att dessa gator får
egna namn och att husen får adresser som direkt anknyter till gatan utanför entréerna.
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