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Plols och lid
Ledomöler

amhäll sbyggnadsnämnden
Stadshuset, sammanträdeslokal Bäve, kl. 08
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Mikael Staxäng (M), Ordforande
Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordforande
Henrik Sundström (M) distans
Maria Johansson (L)
Jerker Lundin (KD) distans
Susanne Grönvall (S) distans
Susanne Börjesson (S)

Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP)
Kenth Johansson (UP)
Tjönstgöronde ersöttore

Krister Olsson (C)
Per-Ame Andersson (S)
John Alexandersson (SD)

Ersötlore

Carl-Gustav Gustafsson (L)
Tony Wall (S)
Marie Lundström (V)
Swen Stålros (M)

övrigo

Maria Jacobsson, fiirvaltningschef
Lisa Cronholm, avdelningschef
Andreas Roos, avdelningschef
Evelina Lindell, avdelningschef

Ulses otl justero

Jusleringens plols och tid
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nderskrift justeronde
Jarmo Uusitalo
BEVIS

Sommonlröde
Förvoros hos
Anslogel sötts upp
Anslogel ios ner
Underskritt

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde
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Lars-Göran Johansson, avdelningschef
Therese Johansson, enhetschef
Stefan Björling, enhetschef
Cornelia Kirpensteijn, enhetschef
Lotta Wall, enhetschef
Hugo Bennhage, planarkitekt
Sara Norön, mark och exploateringsingenjör
Andrea Zidek, planarkitekt
Lena Ekman, trafikingenjör
Christoffer Vikström, bygglovshandläggare
Charlotta Claesson, bygglovshandläggare
Fredrik Stengavel, enhetschef
Henrik Noord, bygglovsarkitekt
Sara Olsson, praktikant
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Remiss från Lantmäteriet angående namnet Röven för en av
Dirhuvudholmarna i Ljungs socken, Uddevalla kommun
Sommonfotlning
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss från Lantmäteriet angående deras
avsikt att fastställa namnet Röven ftir en av Dirhuvudholmarna i Ljungs socken,
Uddevalla kommun. Förfrågan har inkommit till Lantmäteriet från Sjöfartsverket.
Lantmäteriets ortsnamnsfunktion vill med remissen undersöka om och hur namnet är
brukat, och all information Uddevalla kommun kan lämna om namnet.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har noterat utifrån sjökort och Bohuskalendern att det
i skärgården är namngivet utifrån platsens utseende från båtvyn. Och de gamla
sjöfararna var fula i mun, finns flera namn som tyder på detta som exempel är
Arsklövet, Tjuremesen som inte skulle ha ett m utan ett p och Jungfruhålet.
mesta

I boken Tistlarna-Strömstad, Leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar
som är utgiven 1966 av Kaj Hartelius och Yngve Rydholm. Kan man läsa foljande på
sida I42, sista stycket:
Innanfor halvön Dirhuvud (Dyrhuvud) öppnar sig den breda Ljungskilen. In i den söker
man sig Jör att gösta Lyckorna och Ljungskile, båda anrika badorter. Där finns bryggor
och affirer och man kan vid de gamla ångbåtsbryggorna ta landfi)r natten. Skall vi gå
in i Ljungskile kan man mycket väl gå innanfi)r Dirhuvudholmarna, varvid man bör gå
ost om det lillq skäret Röva,
Förvaltningen konstaterar också att det dialektala namnet Röva är vad som används fi)r
berörda holmar. Namnet Röven är däremot helt okänt. Utifrån historia och god
ortsnamnssed bedömer samhällsbyggnadsforvaltningen därör att namnet Röva inte bara
låter bättre än Röven utan dessutom har en lokal ft)rankring i seder och språkbruk, även
om en och annan utsocknes möjligen kan läsa in betydelsen "röva bort någon/något.

Beslutsunderlog
S amhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 202 1 - 1 I - I 8
Utdrag från boken Tistlarna-Strömstad, Leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns

skärgårdar 2021-ll-26
Remiss angående namnet Röven ftir en av Dirhuvudholmarna i Ljungs socken,
Uddevalla kommun, inkommen 2021 -10-28
Karta till remiss, inkommen 2021-10-28
Bilaga till remiss, inkommen 202I-10-28
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Beslut
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att översända samhällsbyggnadsfiirvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen
att forklara paragrafen omedelbart justerad
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