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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2016-12-14 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen       

Kommunfullmäktige 

 

 

Förslag till gatunamn inom kvartersmark på fastigheten 
Glasberga 1:26 i Södertälje 

Diarienummer: SBN-2016-02897-246                                                                

Diarienummer: KS 16/413 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom Glasberga har sedan flera år ett antal detaljplaner upprättats. I takt med förändringar i 

samband med utbyggnaden av Glasbergaområdet har även ett antal ändringar av detaljplanerna 

gjorts. I detaljplanerna framgår var huvudgator och lokalgator skall dras fram. Namnsättning av 

nya kommunala gator sker med detaljplanerna som grund. När det uppstår behov av gator inom 

kvartersmark måste även dessa namnsättas, framförallt om nya adresser ska registreras.  

På fastigheten Glasberga 1:26 kommer BoKlok Housing AB att uppföra 10 st flerfamiljshus i 

tre plan och med loftgångar (se kartbilaga 2). Två kvartersgator kommer också att anläggas för 

tillgängligheten till bostäderna. Adressättning kommer att bli aktuell utefter kvartersgatorna, 

varför nya gatunamn snarast bör fastställas. 

Namngruppen föreslår gatunamnen Rättaregatan och Husmansgatan (se kartbilaga 1).                                            

En rättare är en gammal benämning på en arbetsledare i jordbruket och som ofta själv deltog i 

det praktiska arbetet.                                                                                                                      

En husman (ungefär som torpare) är en gammal benämning på en jordbrukare i liten skala men 

som inte ägde någon del i byajorden utan i regel endast sin egen byggnad. Som ersättning för 

tomten och den betes- och åkermark som husmannen disponerade kunde han få utföra dags-

verken åt t.ex. godsherren. Eftersom Dagsverksgatan redan finns på fastigheten Glasberga 1:26, 

och knyter an till verksamheter som tidigare bedrevs på Glasberga gård med ägor, passar de nya 

kvartersgatornas föreslagna namn bra ihop med det befintliga gatunamnet i samma område. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2016 

Namnkartor (kartbilagor 1 och 2) 
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Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 

SBN-2016-02897 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslagen bedöms inte ha några direkta ekonomiska konsekvenser. 

 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till stadsbyggnadsnämnden 

Namnförslagen Rättaregatan och Husmansgatan tillstyrks. 

 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Namnförslagen Rättaregatan och Husmansgatan tillstyrks. 

 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Namnförslagen Rättaregatan och Husmansgatan antas. 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Sbk/Geografisk Information 

KS 

   

 

  

Rickard Sundbom Johan Hagland 

Stadsdirektör Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Ebba Löndahl Åkerman                                                                                                         

Teknisk lantmätare 

Geografisk Information/Samhällsbyggnadskontoret   

Telefon (direkt):  08-523 025 87  

E-post:  ebba.londahl-akerman@sodertalje.se 



                   Kartbilaga 1   

 
 
Förslag till gatunamn inom kvartersmark på fastigheten 
Glasberga 1:26 i Södertälje  
 
Dnr: SBN 2016-02897-246 
Dnr: KS 16/413 
   
Enheten för Geografisk Information/Samhällsbyggnadskontoret 2016-12-14 
 
 
Ebba Löndahl Åkerman 
Teknisk lantmätare 
 

 
 
 
 
GATUNAMN 
 
TILLSTYRKT AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN DEN           2016   § 
 
ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN                    2017   §  



                   Kartbilaga 2   

 
 
Förslag till gatunamn inom kvartersmark på fastigheten 
Glasberga 1:26 i Södertälje  
 
Dnr: SBN 2016-02897-246 
Dnr: KS 16/413 
   
Enheten för Geografisk Information/Samhällsbyggnadskontoret 2016-12-14 
 
 
Ebba Löndahl Åkerman 
Teknisk lantmätare 
 

 
 

 




