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Stadbyggnadsnämnden

Namnberedningsärende, december
Förslag till beslut
Godkänna namnberedningens namnförslag på väg- och kvartersnamn.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämndens namnberedning har vid sammanträden tagit fram förslag på
namn enligt nedanstående.
Ny vägsträckning inom Eskilstuna Logistikpark, ELP
Vägarna kommer inte att byggas enligt tidigare beslut. Propellervägen kommer ansluta
mot Ärlavägen och Spaningsvägen förlängs. Signalvägen kommer inte att byggas.
Se bilaga 1.
Byggnadsnamn Årbystugan
Byggnaden som inom Slagsta 3:1 har adressen Mesta Årbystugan 0 förslås få
byggnadsnamnet Årbystugan.
Namnet Årby uppfyller kriteriet för att räknas som ett hävdvunnet ortnamn enligt
kulturmiljölagen. Årbystugan är ett sekundärnamn eller en avledning av det
ursprungliga Årby som är gårdsnamnet på platsen. Namnet Årbystugan börjar dyka upp
efter det att Årby naturreservat bildats 1974.
Namnet Årbystugan finns med på kartan första gången 1990 i och med 5:e editionen av
gröna kartan (Terrängkartan). Årby däremot är belagt i kartmaterial redan 1646 och på
modernare kartor från och med Generalstabskartan 1868.
Gården Årby har givit namn åt flera namn i omgivningen och Årbystugan finns också
i adressen.
Därför vore det lämpligt med tanke på namnets hävd, namnfloran på platsen och det
kulturhistoriska sammanhanget att byggnaden får namnet Årbystugan.
(Namnet Naturstugan kommer att registreras som populärnamn för att göra
namnet/verksamheten sökbar för Blåljusorganisationerna.)
Se bilaga 2.
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Torshälla 5:24 och 5:25
Området har ett tydligt tema med sportrelaterade namn och det finns en framgångsrik
kvinnlig golfspelare från Torshälla som vi vill lyfta fram genom namnet Golfaren.
Se bilaga 3.
Skiftinge 1:1 m.fl (Handelsområde)
Tre gator ska namnges i det nya handelsområdet. Namnberedningen föreslår
Vicusgatan, Rondellengatan och Handelsallén.
Vicus är medeltidslatin och betyder handelsplats vilket gör det till ett passande namn
för ett område där man har hittat medeltida fynd samt ska bedriva handelsverksamhet.
Rondellen är ett gammalt namn på handelsområdet vilket vi vill bevara historiskt
genom att namnge en gata med namnet Rondellengatan.
Namnet Handelsallén är ett passande namn på den gata där det ska planteras en allé
enl. detaljplanen, samt att det sammanhåller temat.
Se bilaga 4.
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