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Svar på motion: Namnbyte från "Dragets
industriområde" till "Bålsta Handelsplats"
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad
som framkommit under beredningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 73, att överlämnad inkommen
motion: namnbyte från ”Dragets industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”,
motionärer Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD), till
kommunstyrelsens för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 att remittera ärendet till Håbo
Marknads AB för yttrande. Av marknadsbolagets yttrande framgår att
bolaget ställer sig positiv till motionens förslag, främst eftersom det ur ett
kommersiellt perspektiv förmodas vara lättare att marknadsföra, och
geografiskt placera, Bålsta Handelsplats.
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och den
tjänstemannagrupp som bereder kommunens namnsättningsärenden har
inkommit med yttrade över motionen. Av det yttrandet framgår att den
föreslagna namnändringen inte är förenlig med kulturminneslagens 1 kap 4
§, som ålägger kommunen att iaktta god ortnamnssed. Det innebär bland
annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.
Namnet Draget har funnits i flera tusen år. Fram till slutet av järnåldern var
farleden väster om skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar
med båt men över grusåsen mellan Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var
man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav stockar, därav
namnet Draget. Sjövägarna var länge de viktigaste färdvägarna för långa
sträckor och tunga transporter. På såväl gamla som moderna kartor står
namnet Draget, även i kombinationer med Drageborg och Dragelund.
Marknadsföring av ett område anses inte som ett i sammanhanget tillräckligt
starkt skäl för att genomföra en namnändring.
Beslutsunderlag
KS 2018-02-12 § 44
KTU 2018-01-29 § 6
Tjänsteskrivelse 2017-09-18
Motion 2017-05-15
Delegationsbeslut 2016-06-14
Yttrande gällande namnändring av Dragets industriområde, Håbo Marknads
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