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Namnärenden (sbf/2020:51)  
 
Förslag till beslut 

 1, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva plannamnet Grindstugan och  
    fastställa det nya plannamnet Grindstugan-Snäckstavik.  
 
 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa plannamnet Älgen-Sågaren 
 
 Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har vid sammanträde  
2020-11-05 föreslagit att upphäva och fastställa namnförslag i enlighet med 
protokoll.  
 



i  
 PROTOKOLL  2020-11-05  

 

  

Samhällsbyggnadsnämnden namnberedning 

Tid 2020-11-05   kl. 15:30 via TEAMS 
 
Deltagare Gabriel Melki 

Björn Pettersson 

Christian Wagner 

Robert Aslan 
Marie Ljungh 
Veronica Sjödén  

 

1. Ändring plannamn Grindstugan-Snäckstavik 

Den 15 oktober 2018 fick planenheten ett uppdrag att planlägga ett område inom fastigheten 
Snäckstavik 3:110. Namnberedningen fattade då beslutet att ta plannamnet Grindstugan. 
Planarbetet blev vilande och det är nu återigen dags att ta tag i arbetet med planen. I och 
med detta vill vi i namngruppen föreslå att namnet på planen får ett tillägg. Vi vill att planen 
ska heta Grindstugan-Snäckstavik. Skälet till detta är att det finns en förskola vid Tullinge 
station som heter Grindstugan och vi vill inte att medborgare ska förväxla platserna och tro 
att planen syftar till en plats i Tullinge. 

Vad är viktig när man väljer ett plannamn? 

Plannamn bör ha en anknytning till platsen. Detta för att det ska bli tydligt för medborgarna 
ska kunna förstå var planen ska vara.  

 

Vi vill med namnbytet förtydliga planens geografiska läge. 

 

 
 
https://bit.ly/3kyR96C 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Enheten för geografisk information  

 

https://bit.ly/3kyR96C


Namnberedningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att upphäva plannamnet 

Grindstugan och besluta plannamnet Grindstugan-Snäckstavik. 

 
2. Nytt plannamn Älgen-Sågaren 

SBF har påbörjat arbetet med en detaljplan för bostäder i Tumba. Kartan nedan visar vilka 

fastigheter som ingår, Älgen 31, Älgen 32, Sågaren 1 och Sågaren 2  

  

 
 
https://bit.ly/2H7yArN  
 

Namnberedningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta plannamnet 

Älgen-Sågaren 

 

3. Information om regler för framtagande av namnförslag, 
stadsmiljöenheten 

På begäran av namnberedningen ska stadsmiljöenheten dokumentera sina regler för 
framtagande av namnförslag samt kommuniceringen med namngruppen.  

Namnberedningen informerades om att arbetet är på gång. Vi väntar fortfarande på 
återkoppling från stadsmiljö kring regler för framtagande av namnförslag. 

Namnberedningen har tagit del av informationen.  

 

4. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att ta upp. 

  

https://bit.ly/2H7yArN


 

5. Kommande möten 

 

Vi föreslår att nästa möte blir i februari 
 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 

Marie Ljungh    Gabriel Melki  

Sekreterare    Ordförande  
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