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Stadbyggnadsnämnden

Namnberedningsärende, maj
Förslag till beslut
Godkänna namnberedningens namnförslag på vägar.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämndens namnberedning har vid sammanträden tagit fram förslag på
namn enligt nedanstående.

Nätet
Det finns två vägar inom detaljplanområdet Nätet 4 och 5 m.fl som inte har fått något
gatunamn än. Eftersom platsen tidigare varit en industrifastighet som dominerats av
mansyrken har vi tidigare föreslagit namn på kvinnliga yrken för att lyfta deras bidrag
och arbete. Vi föreslår att de två kvarvarande gatorna får namn efter två kvinnor som
lämnat ett historiskt avtryck i Eskilstuna.
Ida Adamssons gata - Ida Adamsson var en kvinna som var mycket engagerad i
frågan om kvinnlig rösträtt och hon bidrog till facklig aktivitet bland kvinnor.
Ester Kvarnströms gata - Ester Kvarnström var en kvinna som lyckades förena
yrkeslivet med arbetslivet. Hon var en änka som uppfostrade en dotter själv samtidigt
som hon blev en av Eskilstunas mest välkända fotografer.
Se bilaga 1.

Kv. Vapnet
En ny väg vid kv. Vapnet, mitt emot där Libergsgatan börjar, ska namnsättas. På
grund av adressättning kan inte Libersgatan förlängas. Vi föreslår att den nya gatan
döps efter Maria Wittmacher. Efter Reinhold Rademachers död 1668 drev Maria
Wittmacher smidesmanufakturen i Eskilstuna eller Carl Gustafs stad i 19 år fram till
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sin egen död 1687. Det innebär att hon faktiskt drev verksamheten längre än
Rademacher gjorde. Vårt förslag är Wittmachergatan.
Se bilaga 2.
Torshälla 5:8
Inom detaljplanområdet Torshälla 5:8 (Granbacken) ska två bilvägar samt en gångoch cykelväg byggas. Närliggande vägar ingår i temat skog. Våra förslag är
Rödgransgatan, Grantoppsgatan och Vitgransstigen.
Se bilaga 3.
Slagsta 1:13
Två nya vägnamn behövs inom fastigheten Slagsta 1:13. Omkringliggande vägar har
namn efter häckväxter. Våra förslag är Kornellvägen och Aroniavägen.
Se bilaga 4.
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