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Namnsättning av lekplats
Förslag till beslut
Den upprustade lekplatsen i Hanviken mellan Krokvägen, Ringvägen och Bockvägen
får namnet Kulparken.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg
Förvaltningschef

Andréa Ström
Tf Stabschef

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att namnge en upprustad lekplats
belägen i Hanviken, se karta 1. Lekplatsen ligger på andra sidan gatan från förskolan
Skrindan som inbjudits att delta i namngivningen. Förskolebarnen har kommit fram till
fem förslag: Förskoleparken, Hanviksparken, Kulparken, Sjörövarparken och
Skrindanparken.
Efter att förslagen kom in gjordes ett platsbesök och stadsbyggnadsförvaltningen har
efter det valt att gå vidare med ett av de inkomna förslagen; Kulparken.
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Beskrivning av ärendet
Under hösten 2016 har barnen på förskolan Skrindan fått hjälpa kommunen att arbeta
fram namnförslag till en lekplats. Lekplatsen ligger i området Hanviken i kommundelen
Trollbäcken i korsningen Krokvägen/Ringvägen/Bockvägen och ligger på andra sidan
gatan från den förskola som inbjudits att delta i namngivningen. Förskolan har
återkommit med fem förslag för den nya/upprustade lekplatsen.
De namn som nominerats är:
* Kulparken
* Förskoleparken
* Sjörövarparken
* Hanviksparken
* Skrindanparken
Förskoleparken- Med motiveringen att lekplatsen ligger i anlutning till en förskola vilket
gör att man lättare lokalisera var parken ligger. Namnet kan dock göra att parken
uppfattas som en del av förskolan och ge intryck av att inte vara avsedd för alla.
Kulparken och sjörövarparken- Lekfulla namn som barnen har kommit fram till. De
har ingen koppling till den geografiska platsen men ger tydligare signaler om att det rör
sig om en lekpark/plats.
Hanviksparken- Namnet är lämplig då lekplatsen ligger i Hanviken. Den underlättar till
viss mån till att förstå var lekplatsen är belägen men då Hanviken är ett stort område så
bidrar namnet ändå inte till att lokalisera den. Namnet gör det inte uppenbart att det är
en lekplats.
Skrindanparken- Förskolan skrindan är byggd under 70-talet då förskolorna döptes
efter barnleksaker. Att döpa lekplatsen till Skrindanparken kan därför ses som lämplig
ur två perspektiv, dels att den är belägen i anslutning till förskolan vilket gör att man lätt
förstår var lekplatsen är placerad, dels för att det är ett namn på en barnleksak som
tyder på att det är en plats för lek. Dock kan det, i likhet med namnet Förskoleparken,
ge intryck av att parken är en del av förskolan och ge intryck av att inte vara avsedd för
alla.
Stadsbyggnadsförvaltningen valde slutligen att gå vidare med namnet Kulparken
eftersom det är ett av de förslag som fått mest stöd av barnen på förskolan samt ett
namn som både kan associeras med att parken är en rolig plats att vara på samt en plats
där det finns flera formgivna runda föremål.

