
Motion till Ljungs samfällighets årsstämma 2018. 
 
Berörda fastigheter  
Nedre eller/och Övre Ljung 
 
Ansvarig  
Styrelsen 
 
Motion föreslagen av  
Staffan Beck 
 
Förslag  
Namnändring av Bankir Zethraeus väg.  
 
Förslag till nytt vägnamn  
Bankirens väg.  
 
Motiv  
Namnet Zethraeus  är ett mycket svårt namn att stava till. När namnet skall skrivas är 
det näst intill omöjligt för utomstående att stava det rätt utan att först kontrollera 
stavningen.  
När ett vägnamn ska antas av den Tekniska Nämnden ställs krav på att i första hand 
bevara befintliga äldre namn och där så är möjligt anknyta till kul- turvårds- och 
hembygdsintressen. Därav förslaget Bankirens Väg som då kan syfta på Bankir 
Zethraeus. 
Namnet bör�vara lätt att uttala, uppfatta och minnas vara lätt att skriva (bör innehålla 
högst 18 positioner)�inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 
regionen 
inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga associationer vara 
språkriktigt och följa svenska skrivregler�vara lokaliserande i sig själv.  
Att namnet Zethraeus har klarat kravet på att vara lätt att skriva är svårt att förstå. 
 
Genomförande  
Namnändringen kan genomföras för Nedre alternativt både Nedre och Övre 
Ljung. Antingen genom gemensam röstning alt. individuellt av medlemmarna i 
Övre och Nedre Ljung.  
Efter ev. bifall i samband med årsstämman skickas förslag till nytt vägnamn till 
Värmdö kommuns Tekniska Nämnd för beredning. 
 
Kostnad 
Värmdö kommun tar inte ut någon avgift vid beredning eller namnbyte. 
Kostnad uppstår vid inköp av nya vägskyltar. En stolpmonterad gatunamnsskylt 
kostar c.a. 750 kr exkl. moms enligt www.trafikskyltar.se 
 
 
 
Beslut  
Beslut om vägnamn tas i Värmdö kommun av Tekniska nämnden. 
Ärendet bereds av Tekniska Nämndens namnberedning. Gärna i samförstånd med 



berörda parter såsom vägförening och/eller fastighetsägare. Namnberedningen 
avgör först om det finns motiv till ett vägnamnsbyte och om det finns det så föreslås 
ett nytt vägnamn till nämnden.  
Här kan du läsa de riktlinjer som finns på Värmdö Kommuns hemsida om 
ortnamn/vägnamn: 
http://www.varmdo.se/download/18.239af7831430048d8536b9a/1392034062825/Rik
tlinjer%20f%C3%B6r%20best%C3%A4mmande%20av%20namn%20och%20namns
%C3%A4ttning.pdf 
  
Nämnden har möte följande datum våren 2018 : 20 mars, 19 april, 17 maj och 6 juni. 
Ärendet måste påbörjas 5-6 veckor innan nämndsmötet. 
 
Ett nytt vägnamn innebär även nya adresser för de fastigheter som ligger längs 
vägen. Efter att beslut tagits om nytt vägnamn ändrar vi adresserna. Skatteverket 
informeras automatiskt om detta och det blir som en adressändring för alla som är 
skrivna längs vägen. Myndigheter och en del stora företag uppdaterar sina 
kundregister automatiskt efter en adressändring med det kan innebära att enskilda 
måste meddela sin nya adress till företag, tidningsprenumerationer osv. Varje enskild 
person står för eventuella kostnader som skulle uppstå i och med adressändringen. 
  
 
Skrivelse skickas från Ljungsam antingen via mail till varmdo.kommun@varmdo.se, 
eller via post till: 
Värmdö kommun 
Kart&GIS-enheten 
134 81 Värmdö 
  
Jag har samtalat med:  
Lina Delde  
GIS-samordnare 
Kart & GIS-enheten 
Sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt 
  
Värmdö kommun  
Skogsbovägen 9-11 
134 81 Gustavsberg 
Telefon direkt: 08-570 475 22 
lina.delde@varmdo.se 
www.varmdo.se 
 
Med vänlig hälsning 

Staffan Beck 
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