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Förslag till nya gatu- och torgnamn vid Fredriksskans.
En ny detaljplan som ger möjlighet att uppföra bostäder strax söder om Fredriksskans idrottsplats vann laga kraft den 26 april i år. Det har blivit dags att ta
fram namn på de nya gator och torg som föreslås i planen.
Området som föreslås exploateras utgörs i stora delar av mark som har utnyttjats
för idrottsändamål. Fredriksskans är sedan länge ett etablerat namn här, inte
minst genom arenan. Fredriksskans var ursprungligen ett militärt befästningsverk uppfört år 1735 på en liten holme i den då ej utfyllda Malmfjärden. Den
namngavs efter konung Fredrik I. Denna skans raserades under 1800-talet. Torget närmast Fredriksskansgatan och Fredriksskans idrottsplats föreslås få namnet
Fredriksskanstorget. Kommunstyrelsen beslutade år 2011 att ge en gata namnet
Kay Wieståls gata och år 2013 att ge en gata namnet Ronny Nilssons gata. Dessa
personer kännetecknas bland annat av deras stora intresse för idrotten, varför
det föreslås att två nya gator i detta område namnsätts efter dem. En tredje person som kommunstyrelsen år 2016 beslutade ska få en gata uppkallad efter sig är
förre stadsingenjören och stadsbyggnadschefen Per Jarlbo. Det nordöstligaste
torget föreslås få namnet Per Jarlbos torg. Längst i söder angränsar planområdet
den park som kallas Rävspelet, varför det förslås att det sydligaste torget namnsätts därefter. År 1925 presenterades planerna på att plantera en yta av området
med träd. De skulle stå med kronorna så att ett grönt tak bildades. De nyplanterade träden kom till en början mest likna ett område med pinnar ställda på exakt
lika avstånd från varandra och folkhumorn döpte den lilla parken till ”Rävspelet”.
Sammanfattningsvis föreslås följande nya gatu- och torgnamn, i bokstavsordning: Fredriksskanstorget, Kay Wieståls gata, Per Jarlbos torg, Ronny Nilssons gata samt
Rävspelstorget.
Gatornas och torgens lägen framgår av bifogad kartbilaga.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna och torgen ska heta Fredriksskanstorget, Kay Wieståls gata, Per Jarlbos torg, Ronny Nilssons gata
samt Rävspelstorget.
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