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§ 29

Remiss: Namngivning Aktivitetshus/skola
inom detaljplan Vega 4

Sammanfattning

Namnberedningen vid stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram
förslag till namn för det nya aktivitetshuset och den nya skolan i
Vega. Namnförslagen som lämnats är Vega aktivitetshus och Vega
skola.
Aktivitetshuset och skolan kommer att inrymmas i en och samma
byggnad som ingår i detaljplan Vega 4. Här kommer en F-9-skola
och verksamheter inom kultur, fritid och idrott att till stora delar
samutnyttja lokalerna. För kultur- och fritidsförvaltningens del
kommer det att innebära en ny idrottshall och nya lokaler för
fritidsgård, bibliotek och kulturskola.
Namnförslagen har sänts på remiss till grund- och
förskolenämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kultur- och
demokratinämnden, kommunstyrelsen och
fastighetsförvaltningsbolaget Tornberget. Eventuellt yttrande ska
lämnas senast 2019-04-04 och ärendet kommer därefter att slutligt
behandlas i stadsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom
namnberedningens namnförslag och har inga övriga synpunkter att
lämna.
Underlag för beslut

-

Remiss från stadsbyggnadsförvaltningen 2019-02-14 –
Namngivning av aktivitetshus/skola inom detaljplan Vega 4

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Utdragsbestyrkande
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Överläggningar i nämnden

Marina Seinegård (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
Idrotts- och fritidsnämnden vill göra medskicket att när man
bygger nya Vega och namnsätter byggnader inte bara begränsar
sig till namnet Vega utan tar inspiration från Vegas
kulturhistoria eller kopplar namnet till Vegaexpeditionen, likt
man gjort med gatunamnen. Detta för att ge byggnaderna en
egen identitet och samtidigt hålla det kulturhistoriska arvet
levande.
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut förvaltningens med tillägget från Marina Seinegård (C) - och att
nämnden beslutar i enlighet med det.
Nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden med följande tillägg:
Idrotts- och fritidsnämnden vill göra medskicket att när man
bygger nya Vega och namnsätter byggnader inte bara begränsar
sig till namnet Vega utan tar inspiration från Vegas
kulturhistoria eller kopplar namnet till Vegaexpeditionen, likt
man gjort med gatunamnen. Detta för att ge byggnaderna en
egen identitet och samtidigt hålla det kulturhistoriska arvet
levande.
__________
Expedieras: Akt, stadsbyggnadsnämnden
För verkställighet:
För kännedom:
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