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Hej på er  
 
Jag kan inte se ur namnsättningsperspektiv att beredningen skulle ha något att invända mot TU't. Vi har ju haft uppe 
det till diskussion ett par gånger.  
 
Rent historiskt så har kvarter och stadsdelar med varandra att göra. Över tid beskriver de två begreppen samma sak. 
Man kan säga att från början var kvarteren, då det samma som stadsdelar, en förutsättning för att dränera staden. 
Det är därför bra att de finns sparade i interna register och karta.  
Jag vill även att kulturnämnden publikgör kvartersnamnen så att de inte faller i allmänhetens glömska. Vi kan ana ett 
visst nyintresse för kvartersnamn. Nyligen satte fastighetsägaren upp ny skylt på Kv 21 Hernhutaren, korsningen 
Kungsgatan/Korsgatan. Kvarteret Bastionen korsningen Östra Larmgatan/Trädgårdsgatan.  
 
Vi har dock kvartersnamn i hela staden så kartan över kvartersnamn är inte relevant. Men det har ni redan upptäckt. 
Vi har t ex 137 kvarter och kvartersnamn i Torslanda, och 47 i Angered.  
 
Jag avser gå till kulturnämnden i oktober för att be dem besluta att avsluta namnsättning av kvarter.  
 
Hälsar  
 
Mats 
 
 
---------------------------------------------- 
Mats Sjölin  
 

 
 
Namnberedningen/Council of street naming  
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Hej Mats 
 
Som jag förvarnade dig så får du här vårt förslag p å TU till BN. 
För säkerhets skull vill vi ge dig detta för synpun kt, även om vi talat om detta. 
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Svara helst oss båda på e-post.  
 
Med vänliga hälsningar 
Nore Eriksson 
 
GÖTEBORGS STAD 
Lantmäterimyndigheten 
 
Telefon direkt: 031-368 16 15  
Telefon kontaktcenter: 031-365 00 00 
Telefon lantmäteriavdelningens jourtelefon: 031-368  19 61 
E-post : nore.eriksson@sbk.goteborg.se 
alt. e-post : lantmateri@sbk.goteborg.se 
 
Postadress: Box 2554, 403 17 Göteborg 
Besök: Köpmansgatan 20 
Webbplats: www.goteborg.se  
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