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Namnärende gatu- och parknamn i kvarteret
Aspeholm, Genarp
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

gatan namnges till Tankloksgatan
parken namnges till Lokstallsparken

Sammanfattning
Ny detaljplan, 1281K-P300, i Genarp kräver namnsättning en gata.
Samtidigt med detta så namnsätts intilliggande park till
Lokstallsparken.
Temat för namnen bygger på den tidigare järnvägen Malmö- Genarps
järnväg, som hade sitt lokstall och verkstad i kvarteret som berörs av
namnsättningen.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund
Ny detaljplan, 1281K-P300 detaljplan för Aspeholm 13 Genarp,
Lunds kommun, kräver namnsättning av en gata. Samtidigt
namnsätts intilliggande park utifrån önskemål från Genarpsbor.

Föredragning

Området ligger i centrala Genarp. Temat för namnsättningen är den
på platsen tidigare existerande verkstaden och lokstallet för MalmöGenarps järnväg (MGJ).
Förslag har inkommit från medborgare att få fler namn som härrör
till MGJ.
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Förslag gatu- och parknamn
När vi tittade på namnförslag på kvarteret Aspeholm så ville vi knyta
an till den tidigare järnvägsanläggningen som funnits i området. Dels
då ortnamnsgivningen skall knyta an mot kulturhistoriska aspekter,
dels för att det förekommit önskemål från Genarpsbor att få namn
med järnvägsanknytning i området. Särskilt intressant var det att
den tomten som nu berörs har använts för uppställning av lok vid
revision. Se bild 1.

Bild 1. Lokstallet i Genarps baksida med verkstaden. Här syns ett
sadeltanklok renoveras. Detta loket står på tomten i kvarteret
Aspeholm.
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Bild 2. Lokstallet i Genarp med vändskiva.
Tankloksgatan
Loken vid MGJ var samtliga sadeltanklok. Se bild 3. Ett sadeltanklok
har sitt vattenförråd i en tank som ligger likt en sadel över
ångpannan.
Att vi inte valde namnet Sadeltankloksgatan beror naturligtvis på att
namnet hade blivit för långt. Ett sadeltanklok är ett tanklok. Vad
finns mer än tanklok? Jo tenderlok, vilket är ett lok som har sina
förråd i en tender, dvs en efterföljande vagn som är fast ihopkopplad
med loket.
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Bild3. Sadeltankloket A.F Hörstedt, som numera finns att beskåda på
Kristianstads järnvägsmuseum.
Lokstallsparken
Precis söder om den gamla lokstallstomten finns idag en park utan
namn. Här har inkommit önskemål från Genarpsbor att få namn på
parken. Förslag som gavs var ”Vändskiveparken” och
”Lokstallsparken”. Vi valde Lokstallsparken som ett begripligt och
uttalbart namn.

Järnvägens sträckning, stationen och lokstallet i Genarp. Flygfoto
från 1940.
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Lokstallsparken (grönt markerat) och Tankloksgatan (Röd linje).
Malmö – Genarps järnväg. 1894-1948.
Se mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/Malmö-Genarps_Järnväg

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret
och med hjälp av inkomna namnförslag från Genarpsbor.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Jonas Andréasson
Stadsingenjör

Eva Wramner
Kartingenjör

