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SAMRÅDSREDOGÖRELSE

REDOGÖRELSE EFTER SAMRÅD
SAMRÅD
I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till
exempelvis gator, torg, kvarter och byggnader. Ibland saknas också namn i befintliga
miljöer. Nu har namnförslag tagits fram för två gator i anslutning till Akzo Nobel i Stora
Bernstorp, för en ny skola och etapp II i utbyggnaden av Kronetorpstaden, ett torg i
Elisetorp samt för två gator i ett nytt bostadsområde i östra Åkarp.
Namnförslagen har varit utsända för samråd med lantmäteriet, berörda nämnder, statliga
och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslagen.
Intresserade har kunnat ta del av förslagen i medborgarhuset i Arlöv, Arlövs bibliotek,
Åkarps bibliotek samt på kommunens hemsida.
Följande sammanställning redovisar inkomna samrådssynpunkter. Remissvaren i sin helhet
kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen.

YTTRANDEN SOM INKOMMIT
Under samrådstiden har yttranden kommit från:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akzo Nobel
Bara Härads Hembygdsförening
Kronetorp Park
Lantmäteriet
Räddningstjänsten Syd
Trafikverket
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med
kursiverad och indragen text.
Akzo Nobel
Akzo Nobel har tagit del av informationen av namngivning av nya gator och platser i Burlöv
och har ingenting att invända mot givna förslag.
Akzo Nobel har kompletterat satellitbilden över Akzo Nobels område med de tillägg som
anses behövs för att klargöra de olika adresserna:
1. Pilbladsvägen 7: Adressen till Akzo Nobels södra infart vid Vakten.
2. Pilbladsvägen 13: Adressen till Akzo Nobels norra infart vid bron över Sege å.
3. Meandervägen 3: Adressen till Akzo Nobels norra parkering (Burlöv Arlöv 12:3,
arrenderad av kommunen sedan 1992.)
Adresserna Pilbladsvägen 1, 3, 5, 9 och 11 liksom Meandervägen 1 har utelämnats för att
kunna användas i ett framtida sammanhang.
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Förhoppningsvis kan detta, eller något motsvarande, tas hänsyn till, då det öppnar för
möjligheten att direktadressera såväl servicefordon som räddningstjänst.

Kommentar: Hänsyn har tagits till Akzo Nobels önskemål angående adresser och de
nya adresserna kommer att registreras då de är beslutade. Pilbladsvägen förlängs
fram till Gamla Segevägen vid bron över Sege å. Norra Vakten bör dock ha adress
från Gamla Segevägen eftersom Gamla Segevägen sträcker sig fram till vaktposten.
Övriga förslag på adressättning godtas.
Bara Härads Hembygdsförening
Bara härads hembygdsförening är positiv till namnförslagen Meandervägen och
Pilbladsvägen vid Akzo Nobel, Stora Bernstorp.
När det gäller förslagen till gatu- och kvartersnamn inom Kronetorpstaden håller vi med om
alla utom Mangårdsgatan och Vårsädsgatan. Dessa två namn är för allmänt hållna och
borde ersättas med namn som liksom de övriga har en starkare koppling till platsens
historia. Vi föreslår Cronsjö- eller Christiansgatan och Höstvetegatan. (Troligen har man
odlat mest höstvete och inte vårvete.) Det är roligt att kvinnorna i släkten Berg
uppmärksammas i namnförslagen. Kronetorpskolan känns också som ett logiskt
namnförslag.
Det är bra att torget i kv. Ugglan får ett namn. Vi tycker att förslaget Elisetorget är något
svårt att säga. Det "ligger inte så bra i munnen". Hembygdsföreningen föreslår i stället
Elises plats eller Elisetorps plats i likhet med Jakob Pers plats i närheten.

3

Namnförslagen Nygårdsvägen och Floravägen i Åkarp tycker vi är bra.
Kommentar: Det har odlats olika typer av grödor på marken runt Kronetorps gård,
bland annat vårsäd. Höstvetegatan sparas som ett förslag till framtida gator!
Eftersom ett av kvarteren föreslås få namnet Cronsjö så finns det namnet
representerat i området.
Elisetorget byts ut mot Elisetorps plats utifrån förslaget från Bara Härads
Hembygdsförening.
Kronetorp Park
Kronetorp Park vill meddela att vi är klart positiva till kommunens namnförslag för Dp268.
Förslagen speglar Kronetorp Herrgårds liv genom tiderna.
Lantmäteriet
Lantmäteriet anser att de föreslagna namnen är väl valda ur ett ortnamnsperspektiv och
tillstyrker namnförslagen.
Lantmäteriet anhåller om del av beslut i ärendet.
Räddningstjänsten Syd
Vi har inget att erinra om namnförslagen i ärende dnr KS/2020:106-246.
Trafikverket
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Trafikverket har
inget att erinra.
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar att tillstyrka förslagen för
namngivning av nya gator och platser.

ÄNDRINGAR
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå
vidare med förslaget:
- Pilbladsvägen förlängs fram till Gamla Segevägen vid bron över Sege å.
- Elisetorget byts ut mot Elisetorps plats utifrån förslag från Bara Härads
Hembygdsförening.

MEDVERKANDE
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Fanny
Jacobsson.

Bengt Guldstrand
Tf. Planchef

Fanny Jacobsson
Planarkitekt
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