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Sammanställning av remissvar i projekt Vägval
– resultat av diskussion i namngruppen

51 skrivelser har inkommit i mail och post vilka ger synpunkter på 31 vägnamn. Det innebär
att drygt 90 % av de namngivna vägarna inte har fått några kommentarer.
Fem av de föreslagna förändringarna handlar om stavning, en om hur vägen går och flera om
att förlänga befintligt vägnamn som inte är möjligt.
Nedan presenteras de inkomna synpunkterna, först står det vägnamn som är föreslaget i
bokstavsordning, inom parantes hur många som haft synpunkter och slutligen de förslag som
bemötandena har inkommit med.
Under motivering finns ett sammandrag av skälen till ändring, i det fall flera skrivelser har
kommit in har jag tagit argumenten från alla. I diskussion resonerar jag för eller emot det som
kommit in och under åtgärd står det förslag som namngruppen är eniga om.
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Borrbystrand väg

Borrby strandväg/Borrbystrands väg

Motivering: Borrbystrand väg låter galet, lite av en skum tomte.
Diskussion: Borrby strandväg hänvisar till en väg på stranden däremot bör genetiv s sättas
eftersom Borrbystrand slutar på konsonant.
Åtgärd: Namngruppen ansåg att namnet ändras till Borrbystrandsvägen som är konsekvent
och korrekt.

Borrby 22
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Bäckehillsvägen (3)

Stockholmsvägen/Järrestad-Stockholmsvägen/
Norra Stockholmsvägen

Motivering: Vägen har under mycket lång tid kallats för Stockholmsvägen eller JärrestadStockholmsvägen liksom området. En av gårdarna har länge benämnts Stockholmsgården.
Bäckehill är namnet på ett hus utmed vägen men är inte allmänt känt.
Diskussion: Vägen har tidigare varit sammanhängande men är nu delad som ett resultat av att
den obevakade järnvägsövergången stängdes och Stockholmsvägen har behållits på den södra
delen varför det inte kan användas här. Järrestad-Stockholmsvägen blir väldigt långt.
Åtgärd: Eftersom vägen haft namnet Stockholmsvägen föreslås Norra Stockholmsvägen.

Järrestad 01
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Erikslundsvägen

Hannasgårdsvägen

Motivering: Vägföreningen har vid möte enats om förslaget Hannasgårdsvägen, vägen börjar
vid Hannasgården och de av kulturhistoriska skäl vill behålla bynamnet i adresserna.
Diskussion: Svårt att säga och lätt att blanda ihop med Hannas väg och Hannåsavägen.
Hannas gård finns inte registrerat som gårdsnamn medan Erikslund är ett gårds- och
traktnamn.
Åtgärd: Erikslundsvägen är enklare att hitta i och med att Erikslund finns på kartorna och det
finns ingen risk för sammanblandning.

Hannas 08
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Fasanvägen

(6)

Skräddaröd byväg/Skräddaröd byväg 143-158/Norra
Skräddaröds byväg/Bullerbybacken/Norra Äppelbyvägen

Motivering: Skräddaröd är ett gammalt namn, helt kulturhistoriskt. Vi har anknytning till
namnet ”Äppelbyn”när det var ett projekteringsnamn och som användes av ett byggbolag för
marknadsföring. Vägnamnen harmoniserar inte med varandra i stället ska vägarna benämnas
N, S, och V Skräddaröds byväg. Det finns ingen anknytning till vildsvin. Vi anser att det rätt
och slätt kan kallas för Skräddaröd by. Namnet skulle kunna vara vägnamn i ett nybyggt
område i Gärsnäs. Man bör överväga att inte namnge vägarna.
Diskussion: Att de tre vägarna ska ha prefixen Norra, Södra och Västra gör det svårt att hitta.
Det kan också diskuteras var Skräddaröds by är/var belägen. Bullerbyn kan inte anses ha
någon anknytning till trakten. Skräddaröd by är inget vägnamn och kan inte användas på två
separata vägar i samma område. Boende har haft stort motstånd mot att ha äpplen i
vägnamnen eftersom detta inte är en äppeltrakt utan då kan förknippas med Kivik.
Åtgärd: Ändras till Skräddaröds byväg. Skräddaröd är ett känt traktnamn och säger var vägen
är belägen.

Östra Vemmerlöv 10
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Framnäsvägen

Estbovägen

Motivering: Fastigheten Framnäs har sin infart till ”Brantåsvägen” och har ingen anknytning
till vägen. Estbo gård är den efter vägen som är i bruk.
Diskussion: Mot bakgrund av detta är Framnäsvägen klart missvisande.
Åtgärd: Korrigering på kartan och föreslås att vägen namnges Elinedalsvägen efter en äldre
fastighet som ligger vid vägen.

Rörum 05
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Fältvägen

Gråbergsvägen/Odlingsvägen/Torghandlarvägen

Motivering: Odlarvägen eftersom det odlas utefter vägen, Torghandlarvägen efter Helge
Persson, välkänd torghandlare som bodde här, Gråbergsvägen efter den största fastigheten vid
vägen.
Diskussion: Odlarevägen finns, Torghandlarvägen känns klumpigt och har ingen anknytning
till vägen, Gråberg finns inte registrerad som gårdsadress och har ingen historisk förankring.
Åtgärd: Fältvägen går över fälten och namnet är passande.

Södra Mellby 23
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Gamla kustvägen (2) dragningen av vägen

Motivering: Hela sträckan ska heta Gamla kustvägen även om den korsas av en större väg,
Grubbenebacken. Vi kan inte förstå att det blir lätt att hitta till oss om vår korta vägsträcka
skulle byta namn istället för att fortsätta (vägen till väster om Grubbenevägen föreslås bli en
stickväg till densamma). Det var också den ursprungliga sträckningen.
Diskussion: Detta var det första alternativet som nekades av lantmäteriingenjör Mikael
Ferngård. Grundprincipen är att en väg som bryts av en större väg ska få ett nytt namn på
andra sidan för att göra det lättare att hitta. Efter nya diskussioner gavs OK på att ge samma
namn hela sträckningen.
Åtgärd: Gamla kustvägen får sin sträckning även efter det att den korsar Grubbenevägen.

Borrby 25
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Grubbenebacken (3) Lundavägen/Grubbenevägen

Motivering: Genuin önskan från lokalbefolkningen, hävdvunnet namn, flera familjer har
hetat Lund men det ska inte anses vara ett memorialnamn.
Diskussion: Flera boende i trakten har talat om att de aldrig har hört talas om Lundavägen,
även nu avsatte ordföranden ställde sig frågande till namnet. Att namnge efter personer är ett
memorialnamn och något som bör undvikas. Frågan har varit uppe i namngruppen vid två
tidigare tillfällen och avslagits. Hänvisar till andra memorialnamn och skulle själv bli glad
över att få en väg uppkallad efter sig. Gubbenhögsbacken lutar inte mer än Vadenhögsvägen
så båda borde heta väg.
Åtgärd: Namnges Grubbenevägen som har en historisk förankring och är ett unikt namn som
talar om var vägen är belägen. Efter kontroll av Lantmätare kunde konstateras att väg
stämmer bättre än backe. Namnet har belagts från1800-talet och relaterar till fornminnet vid
vägen. Grubbenevägen föreslås gå fram till Östra kustvägen och att den del som heter Sven
Sandemarks väg namnändras.

Borrby 18
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Hallahöjden

Vårhallahöjden

Motivering: Hallahöjden är ett fint namn men vi skulle föredra Vårhallahöjden som är ännu
vackrare och mer platsspecifikt.
Diskussion: Vårhallarna är förknippat med stranden/hundbadet och kan vara förvirrande.
Området heter Gladsax hallar och Hallagården finns i närheten.
Åtgärd: Hallahöjden är bra och passande namn.

Gladsax 11
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Hammarsvägen

Hammarvägen

Motivering: Anser att den ska kallas Hammarvägen.
Diskussion: Genetiv s bör sättas eftersom Hammar slutar på konsonant.
Åtgärd: Hammarvägen låter mer korrekt.

Östra Nöbbelöv 04
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Hannas väg

(2)

Husaradsvägen/Norra Hannasvägen

Motivering: Vägen bör heta Husaradsvägen eftersom den vägen alltid kallats för ”Husara´n”.
Norra Hannasvägen är mer logiskt än Hannas väg. Vad jag vet finns ingen historisk person
från Hannas som bodde i ”Husara´n” som hette Hanna. Det är kanske lätt att förväxla
tilltalsnamnet Hanna med orten Hanns om man inte är härifrån. Vilken Hanna?
Diskussion: Husarad är svårförståeligt och tillägg med väderstreck kan leda till förväxling.
Åtgärd: Ändras till Hannasvägen för att vara konsekventa och inte relatera till kvinnonamnet.
Hannasvägen går genom Hannas och kan därför anses vara ett bra namn.

Hannas 01
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Ingalundavägen

Hällkistevägen

Motivering: Hällkistevägen förbinder de fyra fastigheterna och är en knutpunkt. Hällkistan
grävdes fram på 40-talet av skolläraren i Gislöv innan vägen byggdes. Den vårdas nu av en
förening som har satt upp en skylt, den har historiskt och allmänt intresse.
Diskussion: Vid vägens ände ligger Villa Ingalunda som byggdes 1947. Ingalundavägen
passar bra tillsammans med Hammarlunda i närheten. Hällkistevägen knyter inte an till någon
fastighet utan till fornfynd.
Åtgärd: Hällkistevägen har ingen dubblett, härrör inte från gårdsnamn och har en fin
anknytning till vägen.

Östra Nöbbelöv 16
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Komstad Ängdalaväg

Kättevägen

Motivering: Vägen till fastigheterna Komstad 16:23 och 16:16 benämns Komstad Kätte på
kartor från 1790 där dåtidens Kätteväg ledde till (dagens bilväg genom Komstad från
Stibykorset mot Listarum).
Diskussion: Komstad Kätte är ett gammalt namn och enligt NAU är det en del av Komstads
by, där vägnamnet är föreslaget Komstad byväg.
Åtgärd: Ändras till Komstad ängsväg eftersom den går över ängsmark och det kopplar till
Ängdalagården.

Stiby 09
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Kronovallsvägen

Ekerödsvägen

Motivering: Kronovall ligger i Tomelilla kommun. Korset kallas i folkmun för Ekerödskorset
och är ett inarbetat namn. Kronovallsvägen går ju rakt genom Ekeröd. Den vägen som fått
namnet Ekerödsvägen är en liten ofarbar vägbit som saknar fast boende familjer. Jag vill
behålla adressen Ekeröd. Det finns en busshållplats som heter Ekeröd Östra.
Diskussion: Ekerödsvägen är satt på vägen som går genom Ekeröd men är i mycket dåligt
skick. Vägen fortsätter på andra sidan Holmavägen och ledde tidigare till Kronovalls slott.
Åtgärd: Ekerödsvägen omnamnas till Gamla Kronovallsvägen och Kronovallsvägen får
namnet Ekerödsvägen med motiveringen att den går genom Ekerödskorset vilket är ett
vedertaget namn.

Sankt Olof 28
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Kylsbäcksvägen

Kyhlsgårdsvägen

Motivering: Vägen går till Kyhlsgården och vägnamnet kommer att underlätta att hitta dit.
Diskussion: Naturnamn är att föredra framför gårdsnamn och det säger var vägen finns.
Kylsgården är enda fastighet efter vägen.
Åtgärd: Föreslås Kylsbäcksvägen efter Kylsbäcken.

Östra Hoby 11
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Lindgrens väg

Sandvägen

Motivering: Det lokala namnet har under hela 1900-talet varit Sandvägen. Efter det att
Havängs sommarby byggdes på 60-talet har namnet använts mer sällan. Det är ur många
synpunkter ett bra namn med tanke på att det är en mycket liten väg utan möjlighet till möte
och med sand som grundmaterial samt att den utgör vandringsvägen Backaleden mellan
Havängs sommarby och vandrarhemmet. Förslaget och motiveringen har lämnats in av
Havängs museiförening.
Diskussion: Sandvägen är väl förankrat i trakten medan Lindgren är ett memorialnamn som
vi vill undvika.
Åtgärd: Ändras till Sandvägen.

Ravlunda 03
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Mallahögsvägen

Vallby östra/Vallby österväg

Motivering: Namnen förekommer i folkmun och det finns gulröda skyltar uppsatta förvägen
med Vallby Östra. Inget av det forntida Mallahögen syns längre utan är helt utjämnad i
böndernas åkrar. Varför ska man döpa en väg som strular till det för oss som bor och lever där
för något som inte syns? Jag ser i SAOL att malla skulle ha ett samband med att uppträda
skrytsamt vilket skulle av oss som bor där kännas väldigt ledsamt att bli ihopkopplad med.
Inlämnat av Vallby Östra vägsamfällighet.
Diskussion: Efter fornminnet Mallahögsfallet, Mallhög, inte undersökt mer än i samband med
VA arbeten under vägen. Vallby österväg är konsekvent med Vallby norrväg (Vallby 02).
Åtgärd: Ändras till Vallby österväg i konsekvens med de andra vägarna i Vallby och
nuvarande skyltning.

Vallby 10
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Nybovägen

Grötfats-/Milkafatsvägen

Motivering: Nybovägen är synnerligen fantasilöst, det finns massor av Nybo´s runt om i
Sverige. Grötafats- eller Milkafatsvägen passar bättre och dessa är gamla beteckningar på
välkända siluetter i Rörum.
Diskussion: Traktnamn är att föredra framför gårdsnamn.
Åtgärd: Namngruppen anser att Grötafatsvägen, efter den kända naturformationen, passar
bättre än gårdsnamn.
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Pilefallsvägen

(3)

Pilevallsvägen/SödraVallbyvägen/Vallbykällväg/
Vallbyvägen/Solhögsvägen/ha kvar gårdsadressen

Motivering: Det finns inte så många pilträd kvar längs vägen. Borrbyborna kallar den
Vallbyvägen. En viss anpassning till framtiden och svenska språket måste finnas därför låter
det begripligare med Pilevallsvägen. Solhögsvägen är inte heller fel. Pilefallsvägen är det inte
någon som har en referens till och Pilefallsvägen Hammenhög ger ingen koppling till Vallby.
Det finns en gammal källa vid denna väg med gott vatten där man brukade vattna sina hästar.
Källan finns fortfarande kvar och vill därför föreslå namnet Vallby källväg. Resterande väg
till Borrby kan med referens till Vallby norrväg döpas till Vallby söderväg. Vi anser att vår
belägenhetsadress ska innehålla Vallby, Pilefallsvägen har ingen anknytning till Vallby idag.
Behåll nuvarande adresser på gårdar längs vägen för att minska administrationskostnader
inom kommunen.
Diskussion: Pilevallar har historiskt planterats längs med landsvägar för att förhindra erosion
av matjord, och under 1600-talet påbjöd Danmarks kung Kristian IV planteringar av pileträd
längs med samtliga skånska vägar för att förhindra jordflykt. Att använda väderstreck i
ytterligare en väg i Vallby kan bli förvirrande. Att modernisera stavningen till Pilevallsvägen
är motiverat.
Åtgärd: Ändra till Vallby söderväg i konsekvens med de andra vägarna i Vallby och
nuvarande skyltning.

Vallby 14
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Rörumstrandsvägen (3) Knäbäcksvägen/Knäbäckshusvägen

Motivering: Vägen har i folkmun alltid kallats för Knäbäcksvägen eftersom den leder till
Knäbäckshusen. I andra hand bör vägen döpas till Knäbäckshusvägen för tydlighet och
bevarande av kultur och turism. Vägen kallas i mannamun för Knäbäcksvägen och har ingen
historisk anknytning till Rörumstrand. Vad gäller gamla Knäbäck finns denna by inte längre
och den sista överlevande från gamla byn gick bort i vintras 100 år gammal. Knäbäckshusen
är ett begrepp på Österlen. Rörums by har ett mindre antal invånare och kan inte räknas som
representant för Knäbäckshusen. Knäbäck har inte existerat på 63 år medan Knäbäckshusen
har funnits i 60 år.
Diskussion: Två platser i kommunen förknippas med Knäbäck, gamla och nya, och det finns
en förväxlingsrisk. Trakten har sedan gammalt kallats för Rörums strand och säger var vägen
går. I Knäbäckshusen finns redan en väg Knäbäckshusen vilket också innebär en
förväxlingsrisk.
Åtgärd: Ändras till Rörumsstrandsvägen vilket är unikt och beskriver var vägen går.

Rörum 03
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Sköllagårdsvägen

Branteliden

Motivering: När man i internationaliseringens och dataålderns tidevarv skapar nya namn
brukar man försöka undvika bokstäverna ÅÄÖ men också sje-ljuden. Sett ur detta perspektiv
är Sköllagårdsvägen ett mycket dåligt förslag. Vår åsikt är att vägens namn inte bör kopplas
till någon av gårdarna. Det är en mycket vacker väg som förtjänar ett vackert namn,
Utsiktsvägen, det odlas utmed vägen varför inte Vete-, Korn eller Rapsvägen? Vägen är en
vacker backe mot Brantevik och vi föreslår därför Branteliden.
Diskussion: Vid namngivning använder vi svenska där åäö ingår. Branteliden är ett bra namn
eftersom vägen är en backe som leder till Brantevik.
Åtgärd: Ändras till Branteliden.

Simris 04

www.simrishamn.se

Slättåkravägen

Borrby bygata förlängs

Motivering: Var vägars namn börjar och slutar verkar inte följa stadsplanen, än mindre sunt
förnuft. Det anges även att gata ej går att användas utanför by-samhället. Jag vill att Borrby
bygatas namn fortsätter på vår vägförening i rakt östlig riktning.
Diskussion: Definitionen på gata i SAOL: trafikled i tätort vanligen försedd med separat
gångbana (trottoar) och belysning. Mot bakgrund av detta kan Borrby bygata inte förlängas.
Eventuellt kommer den däremot att kortas och Slättåkravägen gå fram till Trädgårdsgatan
(som också kommer att omnamnas).
Åtgärd: Slättåkravägen är ett unikt namn som säger var vägen går.

Borrby 29
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Stenhällavägen

Gladsaxvägen/Åkervägen

Motivering: För oss finns absolut ingen anknytning till det föreslagna namnet
Stenhällavägen. Namnet kommer från en gård vi boende inte hört talas om, inte finns på
kartan och några stenhällar finns inte längs vägen, de ligger mer österut och längs vägen
mellan Järrestad och Gladsax. Vi markägare har INTE sten på våra åkrar. Mest relevant är
Gladsaxvägen och om den måste byta namn är det Åkervägen eftersom den är omgiven av
åkrar.
Diskussion: Stenhällagården ligger efter vägen och det finns stenhällar i trakten.
Gladsaxvägen finns redan som dubblett, även i Simrishamn. Kan inte förlängas eftersom det
då blir två Gladsaxvägar i samma postnummer.
Åtgärd: Stenhällavägen är unikt och passande i trakten.

Gladsax 19
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Svabesholmsvägen

Svinabergavägen

Motivering: Tanken är väl att spegla vart vägarna bär, i detta fall Svinaberga. Det är väl inte
meningen att man skall döpa om byn till Svabesholm?
Diskussion: Genom Svinaberga går Svinaberga backe. Svabesholmsvägen går inte genom
Svinaberga men passerar Svabesholm vilket är ett känt namn både historiskt och i nutid.
Åtgärd: Svabesholmsvägen är ett unikt namn som säger var vägen går.

Södra Mellby 10
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Tengdalavägen (4) Örumsvägen/Hörupsvägen/Löderupsvägen/
Södra Hannasvägen

Motivering: Det är en förlängning av Örumsvägen. Vi menar att namnet Tengdalavägen
anger att den skulle leda till Tengdala, mer logiskt vore att vägens namn anger varåt den leder
varför Örumsvägen/Hörupsvägen eller Löderupsvägen vore naturligare och underlätta för alla
att hitta rätt. Vägen ska ha anknytning till Hannas och inte till denna gård. När jag förklarar
var jag bor säger jag inte ”i Hannas, på vägen där man kör ner till Tengdala en kilometer
bort”.
Diskussion: Örumsvägen finns men är numrerad med metertal och kan inte användas, även
Hörupsvägen är en dubblett. Vägen möter Örumsvägen och det blir en märklig ordning om
Löderupsvägen kommer före. Tengdala är en gård belägen en bit ifrån vägen.
Åtgärd: Namnändras till Örums stora väg eftersom den är en huvudled och leder till Örum.

Hannas 07
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Vallby kyrkväg

Vallby kyrkoväg

Motivering: Vallby kyrkväg är ett bra förslag men vi föreslår Vallby kyrkoväg då det är
lättare att uttala.
Diskussion: Kyrkväg får anses vara mest korrekt.
Åtgärd: Vallby kyrkväg behålls.

Vallby 13

www.simrishamn.se

Vallby mölleväg

Vallby kvarnväg

Motivering: Kvarnvägens vägsamhällighet beslöt vid sitt årsmöte att rekommendera namnet
Vallby Kvarnväg för samfällighetens väg som idag kallas Kvarnvägen. Busshållplatsen heter
Kvarnvägen.
Diskussion: Ingen erinran.
Åtgärd: Namnge med Vallby kvarnväg.

Vallby 18
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Vildsvinsvägen

(4)

Tallbacken/Södra Skräddaröd byväg/
Skräddaröd by/Södra äppelbyvägen

Motivering: Tallbacken då den kantas av vackra tallar. Vildsvinsvägen saknar lokal
anknytning till vildsvin. Vi anser att det rätt och slätt kan kallas för Skräddaröd by.
Vildsvinsvägen har en negativ klang.
Diskussion: Tallgatan och Tallgränd finns i kommunen. Tallbacken tillför inget om var vägen
är belägen. Att använda Södra som prefix blir lätt förvirrande. Skräddaröd by är inget
vägnamn och kan inte användas på två separata vägar. Boende har haft stort motstånd mot att
ha äpplen i vägnamnen eftersom detta inte är en äppeltrakt utan då kan förknippas med Kivik.
Åtgärd: Namnändras till Skräddaröds backe för att få en traktanknytning.

Östra Vemmerlöv 11
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Åkervägen

Bokskogsvägen

Motivering: Namnet är missvisande eftersom den slutar på vår gård och inte är en väg som
används för att komma till en åker. Varför inte Bokskogsvägen?
Diskussion: Bokskogsvägen är upptaget. Vägen är omgiven av ängar varför
Skogsdungevägen vore ett passande namn.
Åtgärd: Ändras till Skogsdungevägen.

Borrby 04
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Älmhultsvägen (2)

Elmhultsvägen

Motivering: Kan vi inte en gång för alla bli av med alla missförstånd med Småländska
Älmhult och stava det Elmhultsvägen. Vårt önskemål är att det stavas med E istället.
Diskussion: En stor mängd dokumentation har lämnats in med stavningen Elmhult. De har
också konsulterat Lennart Delin, Lantmäteriets ortnamnsexpert som avslutar sin gedigna
utredning med att Simrishamns kommun bör använda den hävdvunna och språkriktiga
stavningen och skriva vägens namn som Älmhultsvägen. Lennart Delin har också ringt och
förvissat sig om att vi använder den korrekta stavningen.
Åtgärd: Med hänvisning till Lantmäteriet kvarstår Älmhultsvägen.

Sankt Olof 17
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Äppelbysvängen

Västra Skräddaröd byväg

Motivering: Vägen benämns Västra Skräddaröd byväg.
Diskussion: Försiktighet med väderstreck i vägnamnen, det blir långt och det kan diskuteras
var Skräddaröd by ligger. Äppelbysvängen anknyter till det projekteringsnamn som användes
vid byggandet på -70-talet. Skräddarödssvängen passar tillsammans med de övriga två
vägarna och anknyter till Skräddaröd.
Åtgärd: Ändras till Skräddarödssvägen.

Östra Vemmerlöv 12

