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Til:

Vejnavnenævnet

Fra:

Gert Vincent

Vedr.:

Referat af Vejnavnenævnets møde den 24. oktober
2005

2. november 2005

Dagsorden:
1. Haveforeningen Strandlyst
2. Kortløb og Tømmergravsgade
3. Ny sidevej ved Teglholm Allé
4. Navngivning af ny bro mellem Havnestad og Havneholmen
5. Navngivning af ny rode 396
6. Navngivning af sidevej ved Frederikssundsvej 378, Abild Have
7. Opkaldelse af lokalitet efter Sam Besekow
8. Eventuelt
9. Næste møde
Deltagere: Borgmester Søren Pind, Christian Kirkeby, Bent Christensen, Peter Ravn-Olesen, Gert Vincent (ref.)

Ad.1 - Haveforeningen Strandlyst
Haveforeningens indsigelse om beslutningen om Strandgang blev
drøftet. Det er fortsat nævnets opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at have Strandgangen beliggende både i Dragør og i København,
særligt når de begge ligger på Amager.
Det blev foreslået, at der søges mod et kompromis, hvor navnet
Strandgang kan indgå som en del af et navn. Det kan f.eks. være Kløvermarken Strandgang.

Ad. 2 - Kortløb og Tømmergravsgade
Der er modtaget et forslag om, at Kortløb nedlægges som vejnavn og i
stedet indgår i Tømmergravsgade. Gert Vincent oplyste, at Vej & Park
har forbedret skiltningen på stedet, og de omtalte orienteringsproblemer burde ikke længere være til stede.
Vejnavnenævnet besluttede, at Kortløb opretholdes som vejnavn.
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Ad. 3 – Ny sidevej ved Teglholm Allé
Som navn til den kommende private fællesvej foreslog Christian Kirkeby, at systematikken med socialdemokratiske politikere fortsættes,
jf. navngivningen af A.C. Meyers Vænge. Bent Christensen vender
tilbage med konkrete forslag.
Ad. 4 – Navngivning af bro mellem Havnestad og Havneholmen
Det blev besluttet, at Gert Vincent kontakter Politiken med henblik på
at se samtlige indkomne forslag i Politikens navnekonkurrence.
Ad. 5 – Navngivning af ny Rode 396
Vejnavnenævnet traf afgørelse om, at den nye Rode 396 skal hedde
”Garnisons”.
Ad. 6 – Navngivning af sidevej ved Frederikssundsvej 378, Abild Have
Christian Kirkeby fandt ikke navnet ”Have” velegnet, da det henviser
til et grønt parklignende have-areal. Navnet Abildvang blev bragt i
forslag. Der var enighed om at høre bygherren om dette navn.
Ad. 7 – Opkaldelse af lokalitet efter Sam Besekow
Der var enighed om, at det er relevant at hædre Sam Besekow med en
lokalitet i København. Der kan dog ikke anvises noget konkret sted i
byen. Navnet sættes i navnebanken.
Ad. 8 – Eventuelt
Onkel Dannys Plads
Vesterbro Lokalråd havde omsendt et forslag til placering af Onkel
Dannys Plads ved Kulturstaldene i Den Brune Kødby. Der var enighed om at sende forslaget i høring, uden at nævnet dermed endeligt
har godkendt navnet. Sagen tages op på næste møde.
DR Pladsen
Gert Vincent præsenterede DR Byens forslag til DR Pladsen. Vejnavnenævnet afgjorde, at navnet ikke kan anvendes under henvisning til,
at der ikke anvendes firmanavne til veje og pladser i byen.
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