Utlåtande 2009: RIII (Dnr 312-660/2009)

Namn för parker inom stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen - Kärrtorpsparken och Fäholmaskogen, Gränsberget får ändrad omfattning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
Kärrtorpsparken och Fäholmaskogen fastställs som nya namn på parker
och Gränsberget behålls som namn på park med ändrad omfattning enligt
bifogad karta.

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 januari 2009
att godkänna namnberedningens förslag att godkänna Kärrtorpsparken och
Fäholmaskogen som nya namn på parker och behålla Gränsberget som namn
på park med ändrad omfattning.
Beredning
Ärendet har behandlats av namnberedningen vid sammanträden den
23 september 2008 och 27 januari 2009.

Mina synpunkter
Jag instämmer i namnberedningens utlåtande och föreslår kommunfullmäktige
fastställa förslaget.
Bilaga
Karta
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande
Kärrtorpsparken och Fäholmaskogen fastställs som nya namn på parker och
Gränsberget behålls som namn på park med ändrad omfattning enligt bifogad karta.
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ÄRENDET
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 mars 2009 att
godkänna Kärrtorpsparken och Fäholmaskogen som nya namn på parker och att Gränsberget bibehålles som namn på park med ändrad omfattning.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutade vidare att överlämna förslaget till
kommunfullmäktiga för fastställande.
1.

Namnberedningens tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2009 har i huvudsak följande lydelse.
Förslaget:
Kärrtorpsparken
Fäholmaskogen
Gränsberget

nya namn på parker

bibehålles som namn på park
med ändrad omfattning

Ärendets beredning
Ärendet har behandlats av Namnberedningen vid sammanträde 23 september 2008 och
27 januari 2009.
Bakgrund
Exploateringskontoret har i skrivelse 12 maj 2008 begärt att parkområdet mellan Söderarmsvägen, Sara Moræas Väg och Kärrtorpsvägen ges namnet Kärrtorpsparken.
Området ingår i parken Gränsberget längs den gamla gränsen mellan Stockholm och
Nacka. När en mindre och central del av det området ges ett eget namn kommer namnet Gränsberget att fastas vid två kvarstående, från varandra åtskilda områden. Det
södra av dessa inrymmer det ursprungliga gränsberget och bör behålla detta namn. Det
norra området bör ges ett eget nytt namn. Namnberedningen föreslår Fäholmaskogen
som namn på detta skogs- och parkområde. Fäholma var förr namn på ett kärr- och
skogsområde alldeles vid det nu aktuella området. Namnet skrivs Fäholma på en lantmäterikarta från 1739. En gränsmarkering intill kallas Fäholms Röret på samma karta
och Fäholma Röret på en annan karta från 1792. Källorna har excerperats av Carl Ivar
Stable. Det nu föreslagna namnet Fäholmaskogen faller väl in i rådande namnbildningsmönster och bevarar ett gammalt namn av intresse.
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