
 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-09-24 

 

§ 42 Svar på remiss - Namnsättning inom 
detaljplan "Brogård 1:84 m.fl 
(Tegelhagen), nr 1402, Bro, Södra 
delen, TN 18/0200 

 Dnr KFN 19/0149 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens 

förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 
1402, Bro” är under projektering. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs 
väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet 
Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs 
golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och 
Fiskartorp. Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Remiss för namnsättning av områdets norra del har tidigare varit utsänt. Denna 
remiss gäller för områdets södra del samt ett reviderat förslag för en väg och ett 
torg i norra delen. Det reviderade förslaget är ett resultat av de remissvar som 
inkom förra gången.  

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, 
gång- och cykelvägar, torg, parker och dammar inom södra delen av området, 
samt en väg och ett torg i norra delen. Namnberedningsgruppen föreslår för 
lokalgatorna namnen Landbovägen, Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen, 
Tegelladans väg, Ångaren Hillersjös väg och Ångaren Brages väg.  

För torgen föreslås Torparetorget, Tegelhagstorget, Brännmästartorget och 
Kolgårdstorget.  

För parkerna föreslås Vårlandsparken, Vita Björn-parken, Tegelparken, 
Pråmparken, Brageparken, Ångbåtsparken och Kolgårdsparken.  

För dagvattendammarna föreslås Vita Björn-dammen, Tegeldammen och 
Pråmdammen.  

Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig längs med hela området 
föreslås få namnet Sköna Ro-stigen. 

Kultur- och fritidskontoret har inga synpunkter på namnberedningens förslag. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-09-24 

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2019  

• Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. 
(Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen.  

o Bilaga 1 - Karta namnsättning inom detaljplan "Brogård 1:84 
m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro" södra delen.  

o Bilaga 2 – Historik namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 
m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens 

förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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