
Protokoll fört vid Seminariet för nordisk namnforskning 25 februari 2019 

 

 

Vid dagens seminarium presenterar Kicki Näslund – till vardags journalist, författare och 

historiker – det nyligen genomförda Projekt vägval, ett projekt där hon tillsammans med andra 

kartlagt och namngivit Simrishamns kommuns vägar.  

 

Projektet hade sin grund i att kommunen ansåg sitt adressystem alltför komplicerat. Det behöv-

de helt enkelt bli lättare att hitta för brandkår, ambulans, bud, turister och så vidare. Kicki Näs-

lund, egentligen Uppsalabo, flyttade ner till Simrishamn för en tvåårig anställning.    

 

Projektet visade sig vara mer invecklat än förväntat. När ska till exempel en väg få ett eget 

namn? Det beslöts att stickvägar med tre fastigheter eller fler skulle ha ett. Ett annat problem 

var att genomfart på många platser hindrades av till exempel vägbommar, stenar, åkermark eller 

järnvägar. Ett tredje var att redan namngivna vägar i tätorterna inte kunde förlängas ut på lands-

bygden åt det ena hållet, ty då skulle numreringarna hamna på minus.  

 

Kicki Näslund har arbetat mycket för att göra projektet öppet. Hon har talat med byalag, väg-

föreningar, PRO och skolor. Hemsidan har hållits ständigt uppdaterad. Genom detta har hon 

fått in många hundra vägnamnsförslag. I kommunhuset har det funnits kartor med de nya väg-

namnen karterade. 37 inslag och artiklar har gjorts i lokala media. Dessutom har förslagen dryf-

tats i namngruppen bestående av bland andra turistchefen, museichefen och planarkitekten.  

 

Resultatet av projektet blev 321 nya vägnamn i kommunen. Därtill ska det insamlade materialet, 

bestående av bland annat lokalhistoriskt viktiga uppgifter, arkiveras för framtiden. Projektet är 

färdigt och Kicki Näslund likaså. För kommunen återstår numrering av fastigheter och uppsätt-

ning av vägskyltar. 

 

På frågestunden efteråt framhåller Annette Torensjö att Projekt vägval på många sätt är unikt: 

en liten kommun tar ett samlat grepp kring vägnamnen och dessutom låter det ta sin tid. Hon 

framhåller också den goda förankringen som funnits med kommuninvånarna. Projektet bör fun-

gera som ett gott exempel. 

 

Vid protokollet: Felix Marklund 

Justerare: Staffan Nyström 

 


