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TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Mät- och GIS-enheten
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-08-15

TN 22/0257

Tekniska nämnden

Namnsättning i Tibbleängen, Kungsängen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya vägen i Tibbleängen, Kungsängen ska heta Dansbanevägen.

Sammanfattning
Detaljplanen för det nya området Tibbleängen har vunnit laga kraft och
byggnation av radhus, parhus och flerfamiljshus påbörjas snart. Det blir en ny
lokalgata med infart från Hjortronvägen, som nu behöver ett namn.
Namnberedningen föreslår namnet Dansbanevägen som associerar till den
dansbana som legat i södra änden av området, nära klockstapeln och den
dåvarande landsvägen under 1900- talets första hälft.
Namnförslagen har skickats på remiss till fastighetsägarna samt Upplands-Bro
kulturhistoriska forskningsinstitut UKF. Inga svar har inkommit.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022

Ärendet
Detaljplanen för det nya området Tibbleängen har vunnit laga kraft och
byggnation av radhus, parhus och flerfamiljshus påbörjas snart. Det blir en ny
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lokalgata med infart från Hjortronvägen, som nu behöver ett namn. En
kommunal lekplats kommer också att byggas som kommer att behöva ett
namn, men detta avvaktas med tills planeringen för lekplatsen har kommit
igång.

Namnberedningen har tittat på både befintliga vägnamn i närområdet och
kulturhistoriska företeelser och utifrån detta tagit fram två namnförslag:
Jordgubbsvägen och Dansbanevägen.
Namnförslaget ”Jordgubbsvägen” anknyter till de vägnamn som finns i
kringliggande bostadsområden byggda på 1960- och 1970-talet, med namn på
temat frukter och bär.
Namnförslaget ”Dansbanevägen” associerar till den dansbana som legat i södra
änden av området, nära klockstapeln och den dåvarande landsvägen under
1900-talets första hälft. Dansbanan revs då den ansågs ligga för nära kyrkan
och klockstapeln (ur Börje Sandéns intervju med ortsbon Åke Larsson 1983,
UKF´s arkiv). Dansbanan omnämns inte i något annat sammanhang i området.
Inget av de två namnen finns i någon närliggande kommun så risk för
förväxling föreligger inte i något av fallen.
Namnförslaget har skickats på remiss till fastighetsägarna samt Upplands-Bro
kulturhistoriska forskningsinstitut UKF, med svarstid från 22 juni till 1 augusti
2022. Inga svar har inkommit.
Namnberedningen föreslår att vägen ska heta Dansbanevägen för att lyfta fram
dansbanan som kulturhistorisk företeelse enligt kommunens namnsättningspolicy.
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Barnperspektiv
Beslutade namn på platser där barn uppehåller sig påverkar barns trygghet och
säkerhet positivt då det påverkar hur det går att orientera sig och hitta till och
inom ett område, en plats och/eller en adress.

Lina Delde
Ordförande namnberedningen

Annika Askeljung Jonsson
Namnberedningen

Beslut sänds till
 Fastighetsägare
 Gata-, Park-, Trafik-enheten, Tekniska avdelningen

3 (3)

59 Namnsättning av bostadsområden i Bro - TN 21/0193-3 Namnsättning av bostadsområden i Bro : Namnsättning av bostadsområden i Bro

1 (4)
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Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Mät- och GIS-enheten
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands -bro.se
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2022-08-15
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Tekniska nämnden

Namnsättning av bostadsområden i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att de tre nya bostadsområdena i Bro ska heta Bro Trädgårdsstad respektive
Brogårdsstaden och Bro Mälarstrand.

Sammanfattning
Söder om Bro pågår byggnationer inom två större områden vars namn ännu
inte beslutats officiellt enligt kommunens policy. Områdena omfattar
detaljplanen ”Tegelhagen” samt detaljplanerna för ”Trädgårdsstaden”.
I samband med byggprojekten som pågår i områdena används en övergripande
benämning över hela området, kallat en ny stadsdel, Bro Mälarstad.
Projektområdena benämns Bro Trädgårdsstad, Brogårdsstaden etapp 1 och 2
samt Bro Mälarstrand.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunen har idag ingen indelning i stadsdelar och namnsätter därför inte
sådana områden. Däremot finns ett behov att tydliggöra namn på områden i
kartor och på skyltar för att det ska bli lätt att hitta och bli lätt att referera till.
Namnberedningen föreslår därför att namnsätta de tre områdena var för sig.
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Namnberedningen föreslår att de namn på områdena som har etablerat sig efter
hand som människor har börjat flytta in, ska fastställas för dessa tydligt
separerade områden: Bro Trädgårdsstad respektive Brogårdsstaden och Bro
Mälarstrand.
Namnförslagen har skickats på remiss till fastighetsägarna samt
hembygdsföreningarna UKF, Kulturbojen och Bro-Lossa hembygdsförening

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022



Remissvar från Riksbyggen, den 21 juni 2022



Remissvar från KF Fastigheter AB, den 15 augusti 2022

Ärendet
Söder om Bro pågår byggnationer inom tre större områden vars namn ännu inte
beslutats officiellt enligt kommunens policy. Områdena omfattar detaljplanen
”Tegelhagen” samt detaljplanerna för ”Trädgårdsstaden”.

I samband med byggprojekten som pågår i områdena används en övergripande
benämning över hela området, kallat en ny stadsdel, Bro Mälarstad.
Projektområdena benämns Bro Trädgårdsstad, Brogårdsstaden etapp 1 och 2
samt Bro Mälarstrand.
Namnberedningen föreslår att de namn på områdena som har etablerat sig efter
hand som människor har börjat flytta in, ska fastställas.
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Detaljplanenamnet Tegelhagen
Namnet Tegelhagen avsåg från början ett område i närheten av det tegelbruk
som låg i den mellersta och södra delen av planområdet Tegelhagen.
Detaljplanen fick sitt namn från detta redan befintliga ortnamn.
Detaljplanenamnet Trädgårdsstaden
”Trädgårdsstaden” är ett namn som kom till i samband med att detaljplanen
över området togs fram och som använts frekvent sedan dess. Namnet har
ingen egentlig lokal anknytning till platsen, men uttrycker en önskan om att det
planerade bostadsområdet ska få en karaktär av trädgårdsstad. Tanken med en
trädgårdsstad var från början ett samhälle med blandad, småskalig bebyggelse
där största delen av befolkningen är bosatt i småhus och radhus men även i
flerfamiljshus, ofta med tillhörande nyttoträdgårdar. Dessa samhällen anlades i
regel långt utanför storstadens dåvarande centrum.
Beredning
Kommunen har idag ingen indelning i stadsdelar och namnsätter därför inte
sådana områden. Däremot finns ett behov att tydliggöra namn på områden i
kartor och på skyltar för att det ska bli lätt att hitta och bli lätt att referera till. I
takt med att människor har börjat flytta in i området har flera olika namn
florerat, vilket har skapat en osäkerhet.
Beredningen av ärendet har skett tillsammans med fastighetsägare och
exploatörer. Det har framkommit ett behov av namn på tre separata områden:
detaljplaneområdet ”Trädgårdsstaden” samt norra och södra delen av
detaljplaneområdet ”Tegelhagen”.
I detaljplaneområdet ”Tegelhagen” föreslogs namnen Brogårdsstaden och Bro
mälarstrand av fastighetsägarna. Området Brogårdsstaden utgörs av en
stadsliknande bebyggelse som ligger på den tidigare av Brogård ägda marken.
Bro Mälarstrand är det område som ligger längst i söder, närmast Mälaren,
vilket därför kan ses som ett lämpligt namn. Resonemang har förts kring om
det gamla namnet Tegelhagen ska finnas kvar. Fastighetsägarna har inget
önskemål att ha kvar det gamla namnet och namnberedningsgruppen kan inte
se att det namnet heller har etablerat sig hos dem som flyttat in i området.
Namn kopplade till det gamla tegelbruket och Tegelhagen samt andra
kulturhistoriska kopplingar, finns dock redan upptagna i de namn på vägar,
dammar parker m.m. som redan beslutats inom området. Kulturpromenaden
”Sköna Ro-stigen” anläggs dessutom längs med hela det blivande Bro
Mälarstrand, där kulturhistorien kommer att lyftas fram.
I detaljplaneområdet ”Trädgårdsstaden” framkom önskemål om att
ortsprecisera namnet Trädgårdsstaden till Bro och namnet Bro trädgårdsstad
föreslogs. Tekniska nämnden har tidigare beslutat om namn på vägar, dammar
och parker inom detaljplaneområdet där stor hänsyn har tagits till
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kulturhistorien inom området. Namnberedningen har inte funnit något
ytterligare ortnamn lämpligt för området.
Med detta som bakgrund skickades namnförslagen på remiss till
fastighetsägarna samt hembygdsföreningarna UKF, Kulturbojen och Bro-Lossa
hembygdsförening med svarstid från 22 juni till 1 augusti 2022. De enda
synpunkter som inkommit, från fastighetsägarna, har varit positiva men med
önskan om att stava namnet Bro trädgårdsstad med versalt T samt Bro
mälarstad med versalt M. Namnberedningen föreslår därför att de tre områdena
beslutas heta Bro Trädgårdsstad respektive Brogårdsstaden och Bro
Mälarstrand.

Barnperspektiv
Beslutade namn på platser där barn uppehåller sig påverkar barns trygghet och
säkerhet positivt då det påverkar hur det går att orientera sig och hitta till och
inom ett område, en plats och/eller en adress.

Lina Delde
Ordförande namnberedningen

Annika Askeljung Jonsson
Namnberedningen

Beslut sänds till
 Gata-, park- och trafikavdelningen
 Fastighetsägare enligt sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Mät- och GIS-enheten
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-08-15

TN 22/0245

Er beteckning

Tekniska nämnden

Namnsättning av handelsplats i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att det nya handelsområdet i Bro ska heta Bro handel.

Sammanfattning
Projektering pågår av fler byggnader med butikslokaler vid den befintliga
butiksbyggnaden på Klövtorpsvägen, sydväst om motorvägsavfart Bro.
Området är idag en del av Skällsta industriområde, men kommer nu att bli en
separat handelsplats som behöver ett namn. Namnberedningen föreslår namnet
Bro handel, ett enkelt namn som preciserar orten. Namnet är inte beroende av
vilka företag som kommer att bedriva verksamhet i de olika lokalerna
framöver.

Ärendet har skickats på remiss till fastighetsägarna, som är positiva till att
namnsätta området.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022



Remissvar från Stenhus Bro Klöv och lilla Ullevi 1:12 AB den 20 juni
2022
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Remissvar från Brofastigheten exploateringsbolag 1 och 2 AB den 6
juli 2022

Ärendet
Projektering pågår av fler byggnader med butikslokaler vid den befintliga
butiksbyggnaden på Klövtorpsvägen, sydväst om motorvägsavfart Bro.
Området är idag en del av Skällsta industriområde, men kommer nu att bli en
separat handelsplats som behöver ett namn.

Namnberedningen tog fram namnförslaget ”Bro handelsplats”, ett enkelt namn
som preciserar orten och matchar det nyligen beslutade namnet på
handelsplatsen i Kungsängen. Namnet är inte heller beroende av vilka företag
som kommer att bedriva verksamhet i de olika lokalerna framöver.
Namnförslaget har skickats på remiss till fastighetsägarna, med svarstid från 22
juni till 1 augusti 2022. Svaren var positiva, men ett önskemål att
namnförslaget ändras från Bro handelsplats till det kortare Bro handel inkom.
Namnberedningen har inga synpunkter på denna mindre justering av
namnförslaget och föreslår därför namnet Bro handel.

Barnperspektiv
Beslutade namn på platser där barn uppehåller sig påverkar barns trygghet och
säkerhet positivt då det påverkar hur det går att orientera sig och hitta till och
inom ett område, en plats och/eller en adress.
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Lina Delde
Ordförande namnberedningen

Annika Askeljung Jonsson
Namnberedningen

Beslut sänds till
 Fastighetsägare
 Gata-, Park-, Trafik-enheten, Tekniska avdelningen
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