
 

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I SUNDSVALLS KOMMUN 

 

Hedra kända personer med anknytning till Sundsvall 

 

Sundsvall har på ett föredömligt sätt lyft fram kända personer som är födda här eller har annan 
anknytning till Sundsvall genom att göra dom till ambassadörer för Sundsvall. 

På samma sätt bör vi uppmärksamma kända personer som inte längre finns ibland oss, men som 
hade någon form av anknytning till Sundsvall när de levde. Detta kan göras genom att vi uppkallar en 
gata eller ett torg efter personen i fråga. Att byta namn på gator och torg skapar vissa problem för de 
som har adresser efter gatan eller torget. Det finns dock sätt att komma runt dessa problem, genom 
att namnplatser och gångstråk som inte har några boenden.   

I anslutning till gångstråket eller platsen kan informationsskyltar sättas upp som beskriver vem 
personen var som gångvägen eller platsen blivit uppkallad efter och vilken anknytning vederbörande 
hade till Sundsvall. Ett bidrag till folkbildningen. 

Det är viktigt att dessa frågor bereds på ett bra sätt så att anhöriga till kandidaterna får ge sitt 
godkännande att en viss plats eller gata namnges efter den anhörige. 

Utifrån dessa idéer vill jag lämna följande förslag, som förutsätter att anhöriga i förekommande fall 
lämnar sitt samtycke. Listan kan göras längre men detta är en bra början. 

Jag föreslår fullmäktige  

1.  att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer hur kända avlidna personer 
kan namnge gator/promenadstråk och torg/plats i Sundsvall 

2.  att promenadstråket i mitten av Esplanaden från Storgatan till Bergsgatan kallas efter den 
kända tonsättaren Kai Gullmar, Kai Gullmars Promenad. 

3.  att det lilla torg som bildats i korsningen Storgatan–Esplanaden ges namnet Sigrid Hjerténs 
Plats, efter den kände konstnärinnan 

4.  att det torg som idag heter Olof Palmes Torg döps om till Lars Ahlins Torg. 
5. att lämplig gata eller plats i anslutning till Universitet döps till efter Olof Palme. 
6. att en pristävling utlyses för att namnge promenaden på norra sidan av Selångersån från 

gamla E 4 till Universitetsallén vid Himlabadet. 

 

Sundsvall den 30 mars 2015 

 

Bertil Kjellberg 

 


