Samhällsutvecklingsnämndens
arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-05-07

§ 55
Namnsättning park, del av Knivsta Tarv 1:1, Knivsta
SUN-2018/223
Beslut
Arbetsutskottet föreslår samhällsutvecklingsnämnden besluta
att namnge parken Astas trädgård.
Sammanfattning av ärendet
Namnsättningsgruppen fick i uppdrag att namnsätta en park i Västra Ängby, på en del av
Knivsta-Tarv 1:1. Förslaget Astas trädgård kommer från närboende i området och hänsyftar
på Asta Eriksson, som tillsammans med sin man Sven var de sista arrendatorerna på
Knivsta-Tarv 1:15. Området där parken nu är belägen är på delar av fruktträdgården som
fanns på Astas tid.
Underlag i ärendet
Kristoffer Kvarnström, gatuchef, föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse 2018-04-12 och
antagande 2018-03-01 har varit utsända.
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Handläggare
Emelie Hedman
Planadministratör

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-04-12

Diarienummer
SUN-2018/223
SBK 2018-000005

Samhällsutvecklingsnämnden

Namnsättning park, del av Knivsta-tarv 1:1, Knivsta kommun
SUN-2018/223
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar
Att namnge parken Astas trädgård.
Sammanfattning
Namnsättningsgruppen fick i uppdrag att namnsätta en park i Västra Ängby, på en del av
Knivsta-Tarv 1:1. Förslaget Astas trädgård kommer från närboende i området och hänsyftar
på Asta Eriksson, som tillsammans med sin man Sven var de sista arrendatorerna på
Knivsta-Tarv 1:15. Området där parken nu är belägen är på delar av fruktträdgården som
fanns på Astas tid.
Bakgrund
2016/2017 planterade parkenheten nya äppelträd av lokala sorter i området, samt att det
finns kvar växter från den ursprungliga fruktträdgården.
De nya träden är tillverkade i Julita på ympmaterial från Knivsta och är sorter såsom Britta
Horn, Noors glasäpple och Krusenberg.
Parkenheten planerar att uppföra en skylt med parknamnet och en informationstavla om
platsen och dess historia.
I och med att förslaget går under kategorin memorialnamn har släktingar till Asta tillfrågats
och förslaget togs väl emot.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet kommer generera en kostnad för framtagande av skyltar.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Pernilla Dufström
T.f. samhällsbyggnadschef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Handläggare
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Barnchecklista inför beslut

1.

Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Barn påverkas då namnet, det gör så att de kan identifiera parken vid t.ex. händelse av
olycka.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2.

Hur har barns bästa beaktats?

3.

Beskriv eventuella intressekonflikter.

4.

Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Handläggare
Emelie Hedman

Datum
2018-03-01

Diarienummer
SBK 2018-000005

Antagandehandling
NAMNSÄTTNING
Planärende Namnsättning park, del av Knivsta-tarv 1:1, Knivsta kommun

INLEDNING
Kommunen är ansvarig för att sätta namn på gator, parker och andra allmänna platser, samt kvarter.
Kommunen sätter också namn på lokaler för den egna verksamheten. I Knivsta kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som fattar de slutgiltiga besluten.

Handlingar
Till förslaget hör:
 Planbeskrivning för detaljplan Dp 210B – Gamla Tarv del av kv. Korinten
 Karta med namnförslag

FÖRSLAG TILL NAMN
-

För parken föreslås namnet Astas trädgård

Bakgrund
Om området:
Det allmänna parkområdet är beläget strax söder om DP 210 B. Området har tidigare varit trädgård/odlingsmark åt huvudfastigheten till Knivsta-Tarv 1:15. På den fastigheten var Asta och Sven
Eriksson de sista arrendatorerna innan huset revs 2002. 2003 byggdes dock en nästintill replika av
huset upp och kvar på marken runtom finns delar av fruktträdgården och ett par gamla grindstolpar i
sten.
2016/2017 planterade Parkenheten nya äppelträd av lokala sorter, i parkområdet finns växter från den
ursprungliga fruktträdgården kvar.
De nya träden är tillverkade i Julita på ympmaterial från Knivsta och är sorter såsom Britta Horn,
Noors glasäpple och Krusenberg.
Parkenheten planerar att uppföra en skylt med parknamnet och en informationstavla om platsen och
dess historia.
Idag lever endast minnet kvar av Asta och Sven, och då förslaget går under kategorin memorialnamn
har släkt till Asta tillfrågats, Arnold Melén bosatt i Lippinge – och förslaget togs väl emot.
Till namnframtagandet har Karin Ek, Ove Ernlund och Per Thunströms material och berättelser varit till
hjälp.

Emelie Hedman
Administratör

Ann-Catrin Thor
Parkingenjör
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Bilaga - karta

Astas trädgård

Tavla målad av Sven Johanzon 1951 föreställande huvudbyggnaden på KnivstaTarv 1:15.
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Parken i vinterskrud.

Stenstolparna och de för området karaktäristiska askarna.
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