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Svar på medborgarförslag nr 8/2016 - Rondellen i korsningen 
Centralvägen - Sockenvägen får namnet "Odenplan" 

Sammanfattning 
I Medborgarförslag nr 8/2016 föreslås att nya cirkulationsplatsen Centralvägen - Sockenvägen får 
namnet "Odenplan" 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
Avslå medborgarförslaget nr 8/2016 om att namnge cirkulationsplatsen i korsningen Centralvägen — 
Sockenvägen med "Odenplan", med hänvisning till att namnet idag inte är allmänt känt, att det inte 
längre finns någon anknytning till platsen samt förväxlingsrisken med "Odenplan" i Stockholms 
innerstad. 

Förvaltningens slutsatser 
Namnet "Odenplan" uppstod då det fanns en bilverkstad i området, Odens bilverkstad. 
Den är sedan länge nedlagd. Namnet är idag inte allmänt känt, och det finns inte längre någon 
anknytning till platsen. 
"Odenplan" i Stockholms innerstad är ett välkänt och etablerat namn, vilket gör att det finns risk för 
förväxling. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag, 2016-08-03 
2. Österåkers namnberednings samråd, 2016-11-10 

] 

Samhällsbyggnadschef 
Katarina Nilsson 
T.f. Kart- och mätchef 
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Till Kommunstyrelsen i Österåker 

"Medborgarförslag " 
* 

Det är bra att det byggs en rondell i korsningen Centralvägen-
Sockenvägen, det har ju länge varit ett besvärligt ställe att ta sej 
förbi. 
Mitt förslag är att platsen- rondellen, får namnet "Odenplan", 
ett namn som sedan nurminnes tider}} funnits bland gamla 
Österåkersbor. Det är inte klart var smeknamnet kommer ifrån, men 
i min barndom i mitten av 1930-talet kallades platsen allmänt så. 

Med vänlig hälsning 
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Mötesanteckningar från möte med Österåkers namnberedning (ÖNB) 2016-11-10 
Närvarande: Ingela Gardner-Sundström, Sören Hjalmarsson, Titti Mårs, och Carina Eklund 
Alexander Larsson ej närvarande, har dock svarat per mail. 

1. Medborgarförslag - Rondell i korsningen Centralvägen-Sockenvägen får namnet 
Odenplan: 
Namnet "Odenplan" uppstod då det fanns en bilverkstad i området, Odens bilverkstad. 
Den är sedan länge nedlagd. Namnet är idag inte allmänt känt, och det finns inte längre 
någon anknytning till platsen. "Odenplan" i innerstan är ett välkänt och etablerat namn, 
vilket gör att det finns risk för förväxling. 
Att cirkulationsplatsen i korsningen Centralvägen-Sockenvägen får namnet Odenplan 
avslås av namnberedningen. 
Österåkers namnberedning föreslår istället "Åkerstorpsrondellen" vilket idag är lokalt 
känt och lokaliserande. 

Nästa möte bokas via mail med samtliga. 

/Carina Eklund 
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