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Beredningsförslag från namnberedningen 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden fastställer ortnamnen Skådemyntsgatan och Skillingmyntsgatan i 
Högsbohöjd, SDF Askim-Frölunda-Högsbo. 

2. Kulturnämnden fastställer namnändring av ortnamnen Råmjölksgränd, 
Kärnmjölksgränd, Skummjölksgränd och Filmjölksgränd till Långfilsgatan, 
Kärnmjölksgatan, Skummjölksgatan och Filmjölksgatan i Kallebäck, SDF 
Örgryte-Härlanda. 

3. Kulturnämnden avregistrerar ortnamnen Råmjölksgränd, Kärnmjölksgränd, 
Skummjölksgränd och Filmjölksgränd i Kallebäck, SFD Örgryte-Härlanda. 

Sammanfattning 
Namnberedningen behandlade vid sitt sammanträde den 22 september 2020 förslag på 
ortnamn från ett antal förslagsställare. Föreliggande beredningsförslag redogör för 
förvaltningens beredning och namnberedningens ställningstaganden i ärendena. 

Namnberedningen föreslår att kulturnämnden fastställer sex ortnamn i SDF Örgryte-
Härlanda och SDF Askim-Frölunda-Högsbo.  

Bilagor 
1. Karta över del av Högsbohöjd   

2. Karta över del av Kallebäck  

Expedieras till 
Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, berörda stadsdelsnämnder, park- och 
naturförvaltningen.   

  

Kultur 
 

  
  

Beredningsförslag 
Utfärdat 2020-09-22 
Diarienummer 0009/20 
 

Sanja Peter 
Telefon: 031-368 36 12 
E-post: sanja.peter@kultur.goteborg.se   
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Ärendet  
Kulturnämnden har genom sitt reglemente till uppgift att ”besluta om namn på 
stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, torg och kommunala anläggningar, 
institutioner m.m. enligt Kulturmiljölagen och God ortnamnssed. Nämnden ansvarar för 
registerhållning av ortsnamn.”  

Därtill följer av reglementet att nämnden vid beslut och utövande av uppdrag ska värna 
ett hela-staden-perspektiv. Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka 
samverkan med andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet 
påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 

Namnberedningen har genom instruktionen, som fastställts av kulturnämnden, till uppgift 
att:  

”Bereda, upprätta och lämna förslag till kulturnämnden avseende nya eller ändrade 
namn, samt avregistrering av namn, på:  

• Stadsdelar, gator, vägar och torg samt andra allmänna / öppna platser såsom 
stråk, broar och parker inom detaljplanelagt område. 

• Kommunala anläggningar / inrättningar / institutioner inom detaljplanelagt 
område. 

• Hållplats för buss, spårväg samt färjelägen.  

Detta kan ske när namnberedningen själv finner att det är påkallat eller utifrån förslag 
och förfrågningar från exempelvis nämnder, bolag, stiftelser, förvaltningar och 
allmänhet.” 

Nedan redogörs för de ortnamn som namnberedningen behandlade vid till sammanträde 
den 22 september 2020.  

Nya ortnamn 

Förslag till ortnamnen Skådemyntsgatan och Skillingmyntsgatan i Högsbohöjd, 
SDF Askim Frölunda Högsbo 
Privat byggherre, Stena Bygg AB inkom med förslag på nya gatunamn inom sina 
respektive nybyggda bostadsområden. I Högsbohöjd finns gruppnamn med mynt och 
valutor. Här presenteras namnförslag från Stena Bygg: 

• Klippingen ett äldre fyrkantigt mynt 
• Pekunjärgatan från latinets pecunia – mynt, förmögenhet  
• Kryptogången – digital valuta 
• Silvermyntsgatan – existerar redan 
• Sedelgatan inspirerad av mynt och valuta 
• Valörgatan inspirerad av mynt och valuta 

Med tanke på att gatorna i området har olika mynt- och penningsslag presenteras även 
förslagen Skådemynts- och Skillingmyntsgatan vilka diskuterats vid tidigare 
namnberedningar. Skådemynt är ett ovanligt begrepp men skådepenning betyder 
minnesmedalj, ett mynt som inte är avsett för köp. Det brukar ligga i ett kabinett för 
betraktande som ett minnesföremål kring fred, kungligt bröllop, trontillträde, död och 
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liknande. Skillingmynt är en benämning på kopparmynt Sverige haft fram till mitten av 
1800-talet, i valören skilling. 

Namnberedningen föreslår att kulturnämnden fastställer ortnamnen Skådemyntsgatan 
samt Skillingmyntsgatan. 

Förslag till namnändring av ortnamnen Råmjölksgränd, Kärnmjölksgränd, 
Skummjölksgränd och Filmjölksgränd till: Långfilsgatan, Kärnmjölksgatan, 
Skummjölksgatan samt Filmjölksgatan i Kallebäck, SDF Örgryte-Härlanda 
Fastighetsförvaltaren Wallenstam har inkommit med förslag till namnändring av ortnamn 
i Kallebäck. Kulturförvaltningen överlämnade förslaget till mötet utan eget 
ställningstagande. Ärendet bordlades 25 augusti och återupptogs på mötet 22 september 
2020. 

År 2017 fastställdes i det planerade området namnen Separatorsgatan, 
Skummjölksgränd, Råmjölksgränd, Filmjölksgränd, Kärnmjölksgränd –namn som 
syftar på tillverkning av mjölkprodukter samt olika typer av mejeriprodukter.  

Förslaget från Wallenstam var följande: att ändra Råmjölksgränd till Kallebäcks 
Torg/Kallebäcks Torggata, Kärnmjölksgränd till Lidholms Gata, Skummjölksgränd till 
Pasteurgatan och Filmjölksgränd till Majkens Gata.  

De föreslagna ändringarna accepterades inte, dels med anledning av Lidholms, Pasteurs 
och Majkens svaga koppling till lokal historia dels på grund av att förslagen avviker från 
Kallebäcks övriga namngivning med mjölkprodukter. Namnberedningen beslutade att 
efterledet gränd konsekvent ändras till gata. Beträffande namnet Råmjölk, som 
Wallenstam är mest kritiskt till, valde namnberedningen att ändra till ett annat namn som 
passar i gruppen mjölkprodukter. Långfil nämndes som lämpligt namn för en viktig gata 
i området.  

Namnberedningen föreslår att kulturnämnden fastställer ändring av ortnamnen 
Råmjölksgränd, Kärnmjölksgränd, Skummjölksgränd samt Filmjölksgränd till: 
Långfilsgatan, Kärnmjölksgatan, Skummjölksgatan samt Filmjölksgatan till 
namnberedningen. 

Förslag till avregistrering av ortnamnen Råmjölksgränd, Kärnmjölksgränd, 
Skummjölksgränd och Filmjölksgränd i Kallebäck, SFD Örgryte-Härlanda 
Fastighetsägaren Wallenstam har inkommit med förslag på ändring av namn vilket 
föranleder avregistrering av tidigare beslutade namn. 

Namnberedningen föreslår att kulturnämnden avregistrerar ortnamnen Råmjölksgränd, 
Kärnmjölksgränd, Skummjölksgränd samt Filmjölksgränd. 

NAMNBEREDNINGEN 

 

Lars O. Carlsson (M) 

Ordförande 

Jörgen Linder (S) 

Vice ordförande  
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