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Stadsbyggnads- och miljönämnden

Medborgarförslag - Byt namn på Lilla Alby!
Beslutsunderlag
Remiss från kommunstyrelsen - ”Medborgarförslag – Byt namn på Lilla Alby!”
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens skrivelse den 24 april 2012
Sammanfattning
Stadsbyggnads- och miljönämnden har fått ett medborgarförslag om att byta namn
på Lilla Alby till Sundbybergs strand på remiss från kommunstyrelsen.
Förslagsställaren menar att namnet kan förknippas med Alby, som är en
kommundel i Botkyrka kommun, och som enligt förslagsställaren är ett mindre
populärt område.
Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturminneslagen (SFS
1988:950) med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Paragrafen anger att
"god ortnamnssed" ska gälla vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta
innebär bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl.
Eftersom namnet Lilla Alby har en lång och dokumenterad historia i området, samt
har använts som namn på själva bostadsområdet sedan slutet av 1880-talet, anser
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen inte att namnet ”Lilla Alby” ska ändras. Att
namnet skulle kunna förväxlas med Alby i Botkyrka kommun är inte tillräckligt
starka skäl att ändra ett hävdvunnet namn. Om namnet skulle ändras anser
förvaltningen att det vore i strid med kulturminneslagens paragraf om god
ortsnamnsed.
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens skrivelse godkänns som svar på
kommunstyrelsens remiss.
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Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens utlåtande
Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturminneslagen (SFS
1988:950) med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Paragrafen anger att
"god ortnamnssed" ska gälla vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta
innebär bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl.
Lilla Alby gård har en lång historia i Solna/Sundbybergsområdet. Namnet Alby kan
spåras tillbaka ända till 1553 då det omnämns som ett kyrkohemman och ett
skattehemman. Lilla Alby gård ingick i som en del av större gårdskomplex,
Huvudsta gård och tidvis även Alby gård. Nuvarande Lilla Alby gård byggdes 1833
på platsen för tidigare bebyggelse och är den äldsta byggnaden i området. Lilla Alby
villasamhälle växte fram under slutet på 1880-talet genom att ägaren av Lilla Alby
gård styckade tomter från sina ägor och sålde för villabebyggelse. Från 1907 till
1943 var Lilla Alby ett eget municipalsamhälle inom Solna. 1949 inkorporerades
Lilla Alby med Sundbyberg.1
Eftersom namnet Lilla Alby har en lång och dokumenterad historia i området, samt
har använts som namn på själva bostadsområdet sedan slutet av 1880-talet, anser
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen inte att namnet ”Lilla Alby” ska ändras. Att
namnet skulle kunna förväxlas med Alby i Botkyrka kommun är inte tillräckligt
starka skäl att ändra ett hävdvunnet namn. Om namnet skulle ändras anser
förvaltningen att det vore i strid med kulturminneslagens paragraf om god
ortsnamnsed.

1

Söderlind, Eva; Sundbyberg om hus och miljöer från bronsålder till nutid; Sundbybergs stad 1995
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