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Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.30-12.00

Beslutande

Jan Enci, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm

Ovnga närvarande

Göran Borgo, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkstrom, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Johan Andersson, ekonom

Utses att justera

Mats Karlsson

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 19 augusti kl 17.00
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
§17
Kallelsen & ärenden till nästa nämnd den 28 augusti
Genomgång av kallelsen med ärenden till nästa nämnd, onsdag 28 augusti.
Stadsarkitekten informerade även om olika besök gjorda vid den senaste
besiktningsresan 2013-08-05.

§ 18

Dnr. 2004-000436

Källa-Haqabv gamla väg - förslag till ändring av väqnamnet
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Källa-Hagaby Vägförening
samt att skicka ut en enkät till fastighetsägarna längs Källa-Hagaby
gamla väg med förfrågan om man vill ändra vägnamnet (vilket i
så fall innebär ny adress, förslagsvis bynamn plus nytt nummer),
samt att därefter handlägga ärendet enligt majoritetsbeslutet.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) fastställde 2005-09-06 § 108a namnet Källa-Hagaby gamla väg i
enlighet med inkommet namnförslag från Källa-Hagaby Vägförening.
Till förvaltningen har 2013-07-01 inkommit en skrivelse med önskemål att
ändra namnet Källla-Hagaby gamla väg. Den aktuella gamla landsvägen, som
går parallellt med 136:an, sträcker sig från Källa i söder upp till Hagaby i norr
och går genom flera byar/områden däremellan. Både vägsträckan och det aktuella namnet är långt och besvärligt och synpunkter på namnet och önskemål om namnändring har även inkommit tidigare. Förslaget är att namnet
ändras och delas upp med respektive bynamn istället, vilket skulle underlätta
för alla att snabbt hitta till rätt adress. Boende känner heller ingen samhörighet med nuvarande namn när "deras" bynamn inte längre finns med.
Vid dagens genomgång och diskussion av de olika namnförslagen med både
bynamn och "gamla vägen" föreslogs att som adressnamn ändra till enbart
bynamn + nytt nummer.
Det är dock inte helt lätt att bara ändra ett vägnamn/en adress. Ett problem
med att ändra till flera namn på vägen är var längs vägen ändringarna skall
göras. Brukligt är att man ändrar namn på en väg i en korsning för att man
lätt ska se var ett vägnamn börjar/slutar. Att ändra längs en väg, vid bygränsen, syns eller märks ju inte då man färdas på vägen. Men, om namnändring
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görs i en korsning, och t.ex. en fastighet som ligger söder om korsningen
egentligen tillhör byn som är norr om korsningen, ges då det bynamn som
gäller söder om korsningen vilket givetvis inte heller blir bra.
För att ändringen ska vara genomförbar och kunna fungera fullt ut, speciellt
om ändringen skall göras vid bygränsen, bör namnen skyltas upp ordentligt.
Egentligen borde både en skylt med bynamnet och en gatunamnsskylt med
det nya namnet sättas upp för att markera var by-/vägnamnen både börjar
och slutar. Kostnaden för gatunamnsskyltar, såväl som uppsättningen, åvilar
vägförening, samfällighetsförening osv.
Om vägnamnet ändras och delas upp måste även nummersättningen ändras,
numreringen sätts från söder till norr med udda nummer på vänster sida och
jämna på höger, och man måste då börja om med nr 1 / 2 vid varje nytt väg/bynamn. En del fastighetsägare har självklart redan märkt ut sin fastighet
med det nummer man har idag, vilket i så fall blir inaktuellt och måste ändras
(kanske kan några byta med varann?). Förutom nummerskyltar har en del
säkert även beställt och tryckt upp brevpapper, visitkort m.m. Skulle en
namnändring genomföras nu kommer kommunen inte att godta eventuella
skadeståndsanspråk.
Källa-Hagaby gamla väg är idag numrerad från nr 3-81 (i Källa församling)
och nr 97-173 (Högby församling).
En del boende och berörda längs vägen vill dock troligen inte alls ha någon
namn-/nummerändring.
Förslaget är nu att som ett första steg skicka ut en enkät till samtliga fastighetsägare längs vägen med en förfrågan om man vill ändra vägnamnet/
sin adress, och ett majoritetsbeslut får därefter bli avgörande.
I utskicket ska också finnas med förslag på den nya adressen/bynamnet,
för godkännande. Följande uppdelning och bynamn föreslås: WIJ, NYBY,
KVARNSTAD, BLÄSINGE och HAGABY.
Om majoritetsbeslutet blir att ändra namnet Källa-Hagaby gamla väg, registrerar förvaltningen därefter de nya adresserna och skickar ut bekräftelse
samt när de nya adresserna börjar gälla. Om ändringen blir verklighet kommer naturligtvis både den gamla och nya adressen att gälla under en övergångsperiod.
En annan variant för att lösa problemet vore att hitta ett helt annat, kort och
bra namn men som ändå har anknytning till området. Inom kommunen finns
flera andra vägnamn där vägen sträcker sig genom stora områden, byar och
flera församlingar, exempelvis Ramsättravägen som sträcker sig mellan
Köpingsvik - Sörby och Byrumsvägen som sträcker sig från Löttorp ända
upp till Boda - och det har aldrig varit några problem med dessa vägnamn.
Svårigheten nu är att hitta ett kort och bra namn som berörda längs KällaHagaby gamla väg i så fall skulle kunna acceptera. Fördel - om man bara
ändrar vägnamnet kan numreringen vara kvar som den är.
Om enkäten visar att majoriteten inte vill ändra namnet skickas ett brev med
redovisning av utfallet av enkäten ut till berörda fastighetsägare, men därefter ingen vidare handläggning av ärendet från kommunens sida.
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För de som inte skickar in något svar på enkäten eller på annat sätt meddelar
sin ståndpunkt till förvaltningen, utgår vi ifrån att man är nöjd med nuvarande namn/adress, och kommer att räkna dessa som ett nej till det nya förslaget att ändra namn.
Kopia av beslutet skickas till förslagsställarna samt till Källa-Hagaby Vägförening för kännedom.
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