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Till
Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd

Namn på parker samt på gång- och cykelvägar i
Rinkeby
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
fastställa namn på gång- och cykelvägar samt park- och grönområden inom stadsdelen Rinkeby i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Håkan Serdén
kanslichef

Bakgrund
Vid sammanträde den 25 oktober 2007 med det lokala brottsförebyggande rådet för
Södra Järva (BRÅ) redovisade t.f. närpolischefen på Södra Järva att flera gång- och
cykelvägar samt vissa park- och grönområden saknar officiella namn inom stadsdelen Rinkeby. Avsaknaden av namn på dessa vägar och områden kan orsaka orienteringsproblem med påföljande förseningar vid utryckning, eftersom det är svårt att
hitta till vissa adresser som ligger i anslutning till de gång- och cykelvägarna eller
park- och grönområdena som saknar namn. Detta kan få särskilt allvarliga konsekvenser vid utryckning med ambulans-, brand- och polisfordon. I BRÅ åtog sig
förvaltningen att utreda vilka av dessa icke namngivna vägar samt park- och grönområden som lämpligen bör namnges. Utredningsresultatet är förankrat i BRÅ.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen har på karta som bifogas tjänsteutlåtandet märkt ut tio olika gång- och
cykelvägar samt park- och grönområden som bör namnges för att underlätta möjligheten att lättare hitta adresser i anslutning till dessa objekt. I flera fall har främst
park- och grönområdens redan fått namn ”i folkmun”, dessa namn anges i den lista
som finns på kartbladet.
Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer att kommunstyrelsen, efter sedvanlig
beredning, föreslår kommunfullmäktige att fastställa namn på de gång- och cykelvägar samt de park- och grönområden inom stadsdelen Rinkeby som utmärkts på den
karta som bifogas tjänsteutlåtandet.
Bilaga: Parkmark samt gång- och cykelvägar i Rinkeby som behöver namnges.
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