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Namnsättning av ny väg i Kvarnnibble, Bro 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att den nya vägen som löper parallellt med 
Nybolundsvägen från Håbo häradsväg i Kvarnnibble, Bro ska heta 
Hagtorpsvägen 

Sammanfattning 
En ny infartsväg till fyra nyavstyckade tomter för bostadsändamål i 
Kvarnnibble, Bro är under byggnation och behöver ett namn. 
Namnberedningen föreslår namnet Hagtorpsvägen. Namnet Hagtorp syftar på 
det torp som legat norr om de fyra nya tomterna. 

Beslutsunderlag 
 Namnberedningens tjänsteskrivelse den 29 september 2020 

Ärendet 
En ny infartsväg till fyra nyavstyckade tomter för bostadsändamål i 
Kvarnnibble, Bro är under byggnation och behöver ett namn. Den nya 
infartsvägen börjar vid Håbo häradsväg strax väster om Nybolundsvägen och 
löper norrut längs med ån (i folkmun Kvarnnibbleån) för att sedan svänga mot 
öst/norr till de fyra nya tomterna. Se kartbild på nästa sida. 

Namnet Hagtorp syftar på det torp som legat norr om de fyra nya tomterna, i 
samma riktning som den nya vägen. Platsen för Hagtorp är ett ortsnamn utsatt i 
kartan med fornlämning och är unikt i kommunen som ortsnamn, vilket 
namnberedningen gärna vill lyfta fram enligt kommunens namnsättningspolicy. 
Namnet Hagtorpsvägen finns heller inte i någon närliggande kommun så risk 
för förväxling föreligger inte. 

Namnförslaget har arbetats fram i samråd med fastighetsägaren och remitterats 
till berörda hembygdsföreningar som inte haft något att erinra. 
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Barnperspektiv 
Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten att 
hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta påverkar även 
barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn uppehåller sig 
påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 
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Lina Delde  

Ordförande, 
Namnberedningsgruppen 

 

Annika Askeljung Jonsson 

Kartingenjör 

  

 
 
 

 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägare till Kvarnnibble 2:50 
 UKF, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
 Håtuna Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening 
 Trafikingenjör, Tekniska avdelningen 
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Namnsättning av aktivitetspark i Bro 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att den nya aktivitetsparken väster om Bro centrum 
ska heta Stjärnparken. 

Sammanfattning 
En aktivitetspark har byggts i Bro och behöver nu ett namn. Namnberedningen 
föreslår namnet Stjärnparken.  
Förslaget syftar till att ge aktivitetsparken ett kort, enkelt namn som är lätt att 
uttala och som ger positiva associationer till både stjärnor i rymden kopplat till 
observatorierna i närliggande Kvistaberg och alla ”stjärnor”, människor som vistas 

i och nyttjar parken. 

Beslutsunderlag 
 Namnberedningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020 

Ärendet 
Förslaget syftar till att ge aktivitetsparken ett kort, enkelt namn som är lätt att 
uttala och som ger positiva associationer till både stjärnor i rymden och alla 
”stjärnor”, människor som vistas i och nyttjar parken.  
 
Ett konstprojekt pågår där det är tänkt att lokala barn och ungdomar i samarbete 
med konstnären kommer att slutföra det konstverk som inom kort ska pryda 
parken med temat ”Stjärnor i Bro”. Konstverket kommer bland annat att innehålla 

bilder tagna av amatörastronomen Nils Tamm från observatoriet i Kvistaberg 
utanför Bro under det tidiga 1900-talet.  
 
Namnförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden som är mycket 
positiv till föreslaget namn. 
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Barnperspektiv 
Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten att 
hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta påverkar även 
barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn uppehåller sig 
påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 
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Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen  

Annika Askeljung Jonsson 

Kartingenjör 

  

 
 
 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Namnsättning av ny sporthall i Tibble, 
Kungsängen 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att den nya multisporthallen vid Klockvägen 
Tibble, Kungsängen ska heta Hammarhallen. 

Sammanfattning 
En ny multisporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs 
Klockvägen i Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Hallen kommer att 
användas för bordtennis men också för andra sporter och evenemang.  

Namnberedningen föreslår namnet Hammarhallen. 

Beslutsunderlag 
 Namnberedningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020 

Ärendet 
En ny multisporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs 
Klockvägen i Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Hallen kommer att 
användas för bordtennis men också för andra sporter och evenemang, vilket gör 
det olämpligt att benämna den som enbart bordtennishall.  

Namnberedningen föreslår namnet Hammarhallen.  

En hammar kan betyda stenig höjd, stenbacke eller moränkulle som sticker upp 
över lägre belägna dalstråk, vilka är vanligt förekommande här i Gröna 
dalen/Tibble i Kungsängen. Namnet Ekhammar är en sammansättning med just 
ändelsen -hammar och detta namn finns redan i området, både Ekhammars 
gård längre österut och Ekhammarskolan med Ekhammarhallen i anslutning.  

En hammare kan också associera till hårda slag i flertalet sporter, vilket också 
kan passa i namnet på en sporthall. 

Namnberedningen anser att risken för förväxling av namnen på sporthallarna är 
liten då de har helt skilda belägenhetsadresser (vägnamn).  
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Namnförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden som är mycket 
positiv till namnförslaget och framhåller den starka kopplingen till både 
kommunens historia, platsen och idrotten. 

 

 

Barnperspektiv 

Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten 
att hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta 
påverkar även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn 
uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 
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Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen  

Annika Askeljung Jonsson 

 Kartingenjör 

 
 
 

 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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