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Dnr KS 2016/16 

§ 13  Svar på medborgarförslag angående 
namngivning av torg, vägar och gator 
Thryggve Engström och Alf Lundberg inkom i december 2016 med ett 
medborgarförslag angående namngivning av torg, vägar och gator. Vi vill tacka 
för ert förslag och börja med att be om ursäkt för att ni fått vänta länge på att få ert 
förslag behandlat. 

Ni föreslår ett projekt i vilket torg, gator och vägar skulle kunna namnges med 
kända och välmeriterade personer som på olika sätt satt sin prägel på idrotten i 
kommunen. Ni skriver vidare att ni gärna ställer upp för att föra frågan framåt. 

Vi tackar er för ert intresse och tycker att det är positivt att ni är villiga att på olika 
sätt lägga ned ideellt arbete för att göra vår kommun attraktivare. I dagslägget 
planerar vi dock ingen översyn av befintliga namn på våra torg, vägar och gator. 
Det blir oftast vid nyanläggningar etcetera som namnfrågor aktualiseras. 
Exempelvis när vårt nya torg i Hagfors invigdes så gavs det namnet Järntorget, 
dels med avseende på idrottsmannen Anders Olsson som står staty på torget och 
dels med anknytning till vår industri och dess historia. 

Vi är som sagt glada över ert visade intresse och om ni har någon specifik 
idrottare som ni vill ska namnge någon specifik väg eller gata så är ni givetvis 
välkomna att återkomma med ett sådant förslag. I annat fall så är det bra att vi har 
kännedom om ert intresse och kan komma att bjuda in er om eller när frågan 
aktualiseras. 

  

  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-01-09 
Thryggve Engströms och Alf Lundbergs medborgarförslag, 2016-12-30 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Thryggve Engström, thryggve.e@hotmail.com 
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