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§ 31 

Namnsättning inom detaljplan Långaveka 3:21 m fl, 
KFT 2019/137 

Beslut 
Kulturutskottet beslutar 

1. Ge de nya gatorna inom området namnen Frisa Algots väg (1), Larsa 

Teklas väg (2) och Lia Nils väg (3). 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan Långaveka 3:21 m fl, antagen av fullmäktige 2019-04-23, har 

vunnit laga kraft. Planenheten, kommunstyrelseförvaltningen, har begärt av 

kultur-, fritids- och tekniknämnden att de tre nya vägarna inom rubricerad 

detaljplan ska namnsättas. 

Motivering av beslut 
Glommens fiskeläges vägförening har, genom dess ordförande Stig 

Johansson, inkommit med tre namnförslag för vägarna. De tre vägarna inom 

den nya detaljplanen ligger i anslutning till äldre område där lokalpräglade 

personnamn redan förekommer som vägnamn. Att ansluta till denna 

befintliga namngivning kommer att förstärka identifieringen av området, så 

kallad kategorinamnsättning. Valet av personnamn för de nya vägarna är 

således motiverat av redan befintliga namn. 

Namnen som föreslås är Lia Nils väg, Frisa Algots väg och Larsa Teklas 

väg. Kort historik över de tre personerna som har anknytning till platsen och 

har efterlämnat starka minnen: 

Lia Nils  

Gårdnamnet Lien följde med då familjen flyttade till gården i Långaveka. 

Därför kallades Nils Gustafsson alltid för Lia Nils. Gården låg på mark i den 

nya detaljplanen. Lia Nils (med levnadsår 1850-1943) var fiskande 

småbonde, som övertog och brukade gården efter sina föräldrar. 1920 såldes 

gården, men Lia Nils bodde kvar i några år. 

Frisa Algot 

Frisa Algot, efter gården Frisens vid Korshamn, hette egentligen Algot 

Svensson och var gift med Larsa Tekla. Frisa Algot började fiska redan som 

pojke och var fiskare under många år. Han var känd som en duktig och rejäl 

människa, snar till en god historia, humoristisk och kamratlig. Han var 

engagerad i organisationen Svenska Västkustfiskaren under lång tid. Frisa 

Algot dog 1976. 

Larsa Tekla 

Larsa Tekla hette egentligen Tekla Gustavsson (levnadsår 1903-1988) och 

gifte sig med Frisa Algot. Hon hade vuxit upp som fosterbarn hos Andriassa 

Lars och hans hustru Charlotta. Deras hus blev Teklas och Algots hem och 

där växte i sin tur deras barn upp. 
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Ekonomi 
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi. 

Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2019-10-29 

Kartbild med numrering, namnsättning Långaveka 3:21 m fl 

Begäran om namnsättning av gator inom detaljplan Långaveka 3:2 m fl, 

2019-10-08 

Karta, namnsättning Långaveka 3.2 m fl, 2019-10-08 

Inkommen skrivelse från Glommens fiskeläges vägförening om 

namnsättning, 2018-10-18 

 

 
 


