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Er det gater, veier, torg, møteplasser, broer, eller andre plasser i områdene 
Helsfyr, Etterstad og Ensjø som formelt ikke har navn?   

Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo inviterer folk, lag og foreninger til å tipse om plasser i disse 
områdene som formelt ikke har stedsnavn, og komme med forslag til navnsetting. Navneforslag må 
være begrunnet. (Nb! Ikke navneendringer). Kanskje er det plasser som formelt ikke har navn, men som 
har navn «på folkemunne» som burde formaliseres?  
 
Bakgrunn 
Det er ingen automatikk i navnsetting, men unntak av der det bygges nye eiendommer fordi det er krav 
om at alle boliger/eiendommer har en konkret adresse. Det betyr at i forbindelse med omlegging av 
veier, utvikling av grøntområder, omlegging fra industriområde til annet aktivitet, osv., så kan det være 
nye veier, samlingsplasser eller grøntområder som formelt ikke har fått navn. Eller kanskje har enden 
av en gate gjennom årene utviklet seg til en møteplass for nabolaget, og er nå avgrenset som en egen 
plass? 
 
Bydelen v/ Navnekomiteen er avhengige av tips fra innbyggerne – og inviterer derfor alle interesserte 
til å sende tips og forslag. 
 
Send inn tips/forslag 
Frist for å sende inn tips og/eller forslag er torsdag 27.mai 2021. Du kan sende inn tips om plasser som 
mangler navn, og om du ønsker også forslag til navnsetting. Eventuelle forslag må være begrunnede, 
korte og konsise. Vær detaljert i forklaringen av hvor plassen ligger, f.eks. med merking i kart.   
 
Forslag sendes til Bydel Gamle Oslo: postmottak@bgo.oslo.kommune.no. Merk e-posten med 
«2021/1271 Navneforslag Helsfyr-Etterstad-Ensjø». 
 
Veien videre 
Etter fristen vil Navnekomiteen gjennomgå og vurdere alle innkomne forslag. Navnekomiteen forhører 
seg med aktuelle instanser, f.eks. Byantikvaren, ved behov.   
De eventuelle navnene som komiteen lander på sendes så på høring for innspill vedrørende stavemåte 
(bl.a. til Språkrådet). Etter høringsrunden vil navnekomiteen innstille på endelig navn (og med hvilken 
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stavemåte) og oversende dette til Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo. Bydelsutvalget fatter endelig 
vedtak. 
 
Info om Navnekomiteen: https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-gamle-oslo/politikk-og-
politiske-moter/navnekomite/  
 

Med vennlig hilsen 

Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo 
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