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§ 56
KS 120/17

Byte av namn från Mölndals Centrum till Mölndals innerstad
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Namnet Mölndals Centrum byts i alla sammanhang det används till det nya namnet Mölndals
innerstad.
Ärendet
I samband med planeringen och den pågående omvandling av centrala Mölndal har namnet
“Mölndals innerstad” lanseras, vilket är tänkt att ersätta nuvarande Mölndal Centrum. Namnet
är förankrat hos projekt Mölndals innerstads styrgrupp (KSAU) och en grafisk profil har tagits
fram. Syftet är att signalera den förändring som sker av platsen, från ett “förortscentrum” till
att vara den centrala delen i Mölndals stadskärna. Staden kommer fortlöpande kommunicera
det nya namnet och man har också för avsikt att använda namnet i det planerade parkeringsledningssystemet. Som en naturlig del i detta arbete har frågan lyfts om att rent fysiskt byta
namn på ett antal platser för att den som vistas i innerstaden eller är på väg till innerstaden ska
hitta rätt, t.ex. Knutpunkten och Mölndals bro. Namnbytet vid Knutpunkten, från “Mölndal
Centrum” till “Mölndal innerstad”, föreslås ske enligt följande: de hållplatslägen som idag
benämns Mölndal C (d v s spårvagn och buss på nedre plan), samtidigt som vi bibehåller
Mölndal station för pendeltågsstationen och busshållplatserna på övre plan. Namnbytet till
Mölndals innerstad bör tas innan den nya gallerian öppnas och innan Västtrafik har sitt
tidtabellskifte i december.
Ärendets behandling
Namnberedningsgruppen har behandlat ärendet den 27 februari 2017, § 4.
Förslag till beslut
Namnberedningsgruppens förslag till beslut
Namnet Mölndals Centrum byts i alla sammanhang det används till det nya namnet Mölndals
innerstad.
Beslutsgång
Ordförande frågar om namnberedningsgruppens förslag kan antas och finner att så sker.
Justerandes sign
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§4
Förslag på byte av namn från Mölndals Centrum till Mölndals innerstad
Ärendet
1 samband med planeringen och den pågående omvandling av centrala
Mölndal har namnet “Mölndals innerstad” lanseras, vilket är tänkt att ersätta
nuvarande Mölndal Centrum.
Namnet är förankrat hos projekt Mölndals innerstads styrgrupp (K$AU) och
en grafisk profil har tagits fram. Syftet är att signalera den förändring som
sker av platsen, från ett “förortscentrum” till att vara den centrala delen i
Mölndals stadskärna.
Staden kommer fortlöpande kommunicera det nya namnet och man har också
för avsikt att använda namnet i det planerade parkeringsledningssystemet.
Som en naturlig del i detta arbete har frågan lyfts om att rent fysiskt byta
namn på ett antal platser för att den som vistas i innerstaden eller är på väg
till innerstaden ska hitta rätt, t.ex. Knutpunkten och Mölndals bro.
Namnbytet vid Knutpunkten, från “Mölndal Centrum” till “Mölndal
innerstad”, föreslås ske enligt följande: de hållplatslägen som idag benämns
Mölndal C (d v s spårvagn och buss på nedre plan), samtidigt som vi
bibehåller Mölndal station för pendeltågsstationen och busshållplatserna på
övre plan.
Namnbytet till Mölndals innerstad bör tas innan den nya gallerian öppnas
och innan Västtrafik har sitt tidtabellskifte i december.
Namnberedningens förslag
Namnet Mölndals Centrum byts i alla sammanhang det används till det nya
namnet Mölndals innerstad.
Kartskiss bifogas.

Mölndals stadskärna, definieras i Vision 2022 som Mölndals Centrum, forsåker och
Kvambyn.

-

._\,

l

Namnberedningens förslag: Namnet Mölndals Centrum ändras till Mölndals innerstad
Den större cirkeln representerar Mölndals stadskäma

