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Vejnavnenævnet i Københavns Kommune foreslår, at en intern vej i
Tingbjergområdet navngives:
Bygården
Vejens beliggenhed og udstrækning er markeret på det vedhæftede
kort.
Begrundelse
Et område i Tingbjerg udvikles i disse år til et nyt bykvarter med bl.a.
nye boliger, butikker og fælleshus. Området forsynes med et internt
færdselsareal, der giver adgang til bl.a. boliger og fælleshus.
Bygherren Innovator og boligselskabet KAB/SAB har ansøgt om, at
den interne vej i det nye område navngives med et selvstændigt navn
Bygården.
Vejnavnenævnet finder, at navnet Bygården passer godt til stedet, da
det vil give det nye kvarter en egen identitet samtidig med, at navnet
giver mening i forhold til et af de vejnavne, der grænser op til
kvarteret; ”Ved Bygården”, og det harmonerer desuden med det
nærtliggende vejnavn ”Bygårdsstræde”.
På den baggrund sender Vejnavnenævnet navnet Bygården i høring
hos de berørte parter og Brønshøj-Husum Lokaludvalg med henblik
på godkendelse Teknik- og Miljøudvalget.
Gældende regler
Kommunen har ansvaret for fastsættelse af vejnavne og adresser.
Reglerne om vejnavne og adresser findes i Adresseloven, lov nr. 136
af 1. februar 2017 og Adressebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 271
af 13 april 2018 om vejnavne og adresser.

BBR
Njalsgade 13
Postboks 416
2300 København S

Adresser/husnumre
Med forbehold for det nye vejnavns godkendelse i Teknik- og
Miljøudvalget foreslås følgende adresser/husnumre:
Bygården 2, 1. dør 1-19 (Boliger)
4 (Værested)
6 (Fælleshus)
8, 1. og 2. dør 1-8 (Boliger)
Ruten 6A (Erhverv)
6B (Erhverv)
6C (Erhverv)
6D (Erhverv)
6E (Erhverv)
Ved Bygården 1 (Vareindlevering)
Adresserne beliggenhed ses af vedlagte kort i bilag 2.
Høring
Har du/i bemærkninger til forslaget hører vi det gerne på
vejnavn@kk.dk senest den 14. december 2018.
Det videre forløb
Når høringsfristen er udløbet, vil Teknik- og Miljøudvalget træffe
en beslutning i sagen. De indkomne bemærkninger vil indgå i
behandlingen.

Med venlig hilsen
Kirsten Rasmussen Wegeland
AC-fuldmægtig
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