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I samband med att detaljplanen för K v. Svanen m.fl. på Ängshagen blev fastställd 
2008-01-30 anlades en infartsgata i södra delen mot Ängshagenskolan som enligt 
planen skulle övergå till parkområde när ny angöringsgata i östra delen anlagts efter 
senast 10 år. Denna nya angöringsgata skulle leda trafik in på kv. Svanen och Örnen 
samt förlängas som en entregata norr mot Särskogsleden vid senare planläggning. 

Den nya gatan fick ej något namn i samband med antagandet av detaljplanen, detta 
skulle hanteras i ett senare skede då vidare planläggning skulle ske vidare norr mot 
Sörskogsleden. Övriga gator inom planområdet namngavs i detaljplanen. Den delen 
av gatan som skulle leda in trafiken på kv. Svanen och Örnen anlades under hösten 
2011 och togs i anspråk 2012. Se kartbilaga. 

Gatan har numera blivit ett stort problem då den har blivit en parkeringsplats för 
närboende, detta innebär en försämring av trafiksäkerheten med begränsad sikt i 
korsningar och dålig framkomlighet. Bilar med körförbud står kvar under långa 
perioder, även cykelbanan till Ängshagenskolan används som parkering. Beivrandet 
av dessa problem är omöjligt då gatan är utan namn och därmed går det ej att 
bötfälla de som står fel inom gatuområdet. 

För att komma till rätta med problemet måste gatan skyndsamt få ett namn. I sam
råd med personal från plan och utveckling, byggenheten och tekniska kontoret 
föreslås det att gatan får namnet Gallaxgatan enligt övriga gator och kvarter inom 
Ängshagenområdet vilka har namn efter planeter och stjärnbildet och liknande 
fenomen. 

Förslag till beslut 

att den nya gatan ges namnet Gallaxgatan. 
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