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NAVNESAK

VEINAVN STEIGEN KOMMUNE

STEIGEI\
KOMMUI\E

Til
Grendelag , Velftrreninger og organisasjoner

i

Steigen

Navnesak for skrivemåten oå veier i Steieen kommune i forbindelse med innførins av
veiadresser.

I forbindelse med innfbring av veiaclresser i Steigen har den arbeidsgruppen som arbeider
med adresseringen tbreslått skrivemåten for veiene i kommunen.
Grenclelag m.fl har tidligere hatt veinavnene til uttalelse.
I henhold til gjeldende I rwerk er veinavnene forelagt stedsnavntjenesten ( Språkrådet) for
uttalelse.

For l8 av cle foreslåtte veinavnene har stedsnavntjenesten foreslått at det reises navnesak da de
ikke uten vidcre vil akseptere skrivemåten på de foreslåtte veinavnene.

Lov om stadnavn g6 bestemmer hvem som har rett til

å uttale seg

i slike

saker.

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gielder navn de har særlig tilknytning
ti1. Dette kan gjelde borettslag , velforeninger, historielag , språkorganisasjoner og liknende.
Med bakgrunn i dette oversendes denlcle sakene som gjelder skrivemåten for de veinavn som
ligger i deres område, Uttalelsene fra språkrådet fremgår av vedlegget.
Eventuelle uttalelser / forslag til sk¡ivemåte sendes : Steigen kommune, plan ,utvikling og drift
innen 1 august.
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Navnesak på veier på strekningen Botn - Helnessund

forslag fra kommunen
Na-nesaken gjelder skrivemåten på veiene Kirkeveien, Steingården og Nesset t

)

Merknader fra stedsnavntienesten (ST)

Navneforslag

Koordinater

Adresse

-kode
Kirkeveien

Kommentarer / uttalelser fra kornlnunen
merkes K, fra Stedsnavntienesten merkes ST
5T: Navnet er ikke

Tilråding fra

5f

(evt. egen nawresak)

Navn

til

SSR

Status
V=rædtatt
G=godklent

registrert i SSR. men vi regner

kirke.
med det er vegen
navna
ettersom
men
kan
tilrås,
Kirkeveien/vegen
står
ved
og
like
ligger
Kjerkbakken
og
Kjerkgården
for
på
reises
navnesak
bør
det
kart,
skrevet
skrivemåten Kirke-/Kjerke- i disse navna.

Navnesak

til Leiranger {Leines)

Steingården

K: Vei

fra Helnes til Havikskaret
er ikke registrert i 55R, og vi finner
Steingården
ST:
det heller ikke på kart. Åkervik og Bjørkvik har
status godkjent i SSR. Åkervíkveien/vegen tilrås.

Åkervikveien/
Åkervikvegen

Åkervik G
Bjørkvik G

Nesset

status godkjent som navn på et
boligfelt, men etter gjeldende rettskriving skal
ordet skrives et nes, neset. Vi tilrår Neset. Helst ser
vi at navnet har et geografisk utmerkingsledd,
Helneset kan brukes, eller et annet navn kan finnes.
Haugen som boligfeltet ligger rundt har trol¡g et
navn som kan brukes som adressenavn,

Neset

Nesset G
Helnes (bruk) G

ST: Nesset har

eller
Helneset

ller
et annet navn

E

Navnesak på veier på strekningen Leïnesfiord

- Botn '

( forslag fra kommunen I
Na nesaken gielder skrivemåten på veiene Eldridhågen og sommernesveien

Merknader fra stedsnavntjenesten (5T)

Navneforslag

Koordinater

Adresse

-kod€

Kommentarer / uttalelser fra kommuncn
merkes K, fra Stedsnavntienesten merkes ST

Tîkådingfn Sr
(evt.

çen

Eldridhågen

ST: Eldridhågen er

ikke registrert, mens
Eldridhaugen er godkjent form' Det ser ut til at de
fleste navna har forma -hågen, det bør derfor reises
navnesak for å få avklart skrivemåten.

Navnesak

Sommernesveien

ST: FÉrsteleddet skrives både

Sommar og 5ommer,
kommunen bør derfor reise navnesak for å få
avgjort skrivemåten.

Navnesak

navnesak)

Navn

til

SSR

Stah¡s
V=vedtatt

6=xodkþnt
Eldridhaugen G

Sommarnes G
Sommernes G
Sommarosen G

Navnesak på veier på strekningen Botn

-

Alvenes '

Navnesaken gielder skrivemåten på veien Gierbakken ( forslag fra kommunen )

Merknader fra stedsnavntjenesten (ST)

rclag

Gjerbakken

Koordinater

Adres¡e
-kode

Kommentarer / uttalelser fra komm¡¡Ren
rnerkes IÇ fra Stedsnavnt¡efæsten merks ST
ST: Gjerdbakkhågen har status godkjent det

såmme har bruksnavnet Gjerbakken. Og opphavet
til begge navna er sannsynligvis det samme, en
bakke med et gjerde. Det må derfor opprettes
navnesak.

Tllrådl¡Ufra

ST

(evt. egen navnesak)

Navnesak

Navn tilSSR

Stahts
vryedt3tt
G-oodkþnt
Gjerdbakkhågen G
Gjerbakken G

lY

Navnesak på veier på strekningen Leinesfjord

-

Nordskot

/

ì

Leinesfiord - Skielvareid

Navnesaken gjelder skrivemåten på veiene Lisivikveien og Furulund ( forslag fra kommunen

)

Merknader fra stedsnavntjenesten (5T)

Navneforsl-.-

Lisjvikveien

Koordinater

Adresse
-lrode

Kommentarer / urtalelser fra ksmrnunen
merkes K, fra Stedsnavntienestcn rnerkes 5T
fra Fv 835 til Lisjvika- Naustnesveien
ST: På kartet kalles haugen ovenfor vika for
Litlvikhågen. Dette førsteleddet har fra før
K: Vei

Tllrådingfra

ST

(evt. egen navnesak)

Navn

tii

SSR

Status
V=vedtatt
G=godkient

Navnesak

Lillvika G
Litlvikhågen

skrivemåtene Litl-, Litle-, Lille- i Steigen kommune
som godkjente former, og nå foreslås Lisj-.
Kommunen bør reise navnesak for dette navnet og
alle navn som inneholder dette navneleddet for å
få bestemt skrivemåten.
Furulund

fra FV 635 til Furulund
Furulund er ikke registrert i 55R, og vi finner
heller ikke navnet på kart. Furulund ser ut til å være
navn på eiendom 22153 " G)enbruksstasjon
Furulund", som vi ikke synes passer som
adressenavn for hele området.
Vi finner Bjerkås på kartet, og det ser ut til at heile
området er skilt ut fra gnr 22/36 Bjerkãtl Bjerkås er
godkjent form og kan tilrås.
Det ser ut som a+ vegen går mot Snøselva. Viss det
er riktig, kan Snøselva også tilrås. Snøselva har
status godkjent.
K: Vei

Bjerkås

Bjerkås G

Eller

Snøselva G

ST:

Snøselva

G

Navnesak på veier På EngeløYa.
( forslag fra kommun n )
Navnesaken gjelder skrivemåten på veiene Brunesveien , Hamm . r og Storsæter

Merknader fra stedsnavntienesten (ST)

Navneforslag

Koordinater

Adres:e
-kode

Brunesveien

Kommentarer / uttältlser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntþnesten merkes ST
K: Vei

fra

Fv 638

til

Brunes

5T: Brunes er godkjent

Tllrådingfra Sf
(evt. egen navnesak)

K: Vei

fra

Fv 638

Navnesak

Hammar G
Hammarsodden G
Hammarsholmen G
Hammarshågen G

Storseter

Storsæter G

registrert i SSR, men det fins på

kart, Hammar har status godkjent som navn på et
bruk. Gården har sitt navn fra berghammaren nær
gården. I 1910 skriver Rygh at uttalen er lha'marl.
Men navnet hadde fått datidens danske
skrivemåte. Både redskapen og bergknausen kan i
dag skrives hammar. Kommunen bør reise
navnesak for skrivemåten av navnet.

Storsæter

K: Vei

fra

Fv 638

til Storsæter

Storsæter har status godkjent i SSR. Men etter
dagens rettskriving skal seter skrives med e.
ST:

Storseter tilrås.

Brunes G

Brunvær G
Brunvær G

form. Men like utenfor

til Hammer

ST: Hammer er ikke

Sffius
Vgvedbtt
G=godkjent

Navnesak

l¡gger øya Brunvær, og lykt og øygruppe med
navnet Brunvær. Førsteleddet ¡ navnet kan dermed
+Brúnnes
íkke ha vært bru, men brun, muligens
eller +Brúnarnes av brún, hokjønn, rand eller kant'
Det bør reises navnesak på skrivemåten av nåvnet.

Hammer

Navn tilSSR

Navnesak på vei på

strekningen Korsveien Nordfold

-

Laukvik

!:ommunen !
Navnesaken gjelder skrivemåten for Segelsteinveien ( forslag fra
Merknader fra stedsnavntienesten (ST)

Navneforslag

Koordinater

Adresse

-kode
Segelsteinveien

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntþnesten merkes ST
fra Segelstein
ST; Navnet Seglstêin/Segelstein fins flere steder'
Opphavet er oftest et berg eller fjell med et lyst felt
som har gitt grunn for sammenligning med et
segl/seil på en båt. Både Seglstein og Segelstein har
status godkjent. Siden både Segl- og Segel- er

Tilrådingfra Sr
(evt. egen navnesak!

K: Vei

godkjente skrivemåter, må det reises egen
navnesak

Navnesak

Navn til SSR

Status
V=vedtâtt
G=godkþnt
Segelstein G
Nordre Seglstein G
Søre Seglstein G

I

Navnesak på veier på strekningen Skjelvareid

- Forsan '

Forsanveien { forslag fra kommunen I
Na nesaken gjelder skrivemåten på veiene steigenveie n , Øvre Holmvåg , Skranstadveien og

Merknader fra stedsnavntjenesten (ST)

Navneforslag

Koordinater

Adrcsse

-kode

Kommentarer / uttalelser fra kornnnumn
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes 5T

Tikâdingfra Sf
(evt. egen navnesakf

Navn tilSSR

Stetus
V=rædtatt

G=sodkient

SkjelYareid -

For¡an
Steigenveien

Vei fra kryss Skjelvareid til Forsan
ST: Steigen er opprinnelig et gårdsnavn. Steig f, må
være avledet av å stige, og sikter i regelen til høy
beliggenhet. Gårdene ligger på et et lavt forland
K:

under en svært bratt, høy fjellvegg, Steigberget
(eller Steigtinden), det må være denne navnet
sikter til, som har Bitt navn til kommunen og
steigværingene. Navnet på vegen måtte eventuelt
bli Steigveien/vegen.
Men vegen er lang, og vi tilrår å dele den opp,
både for å unngå så store adressenummer, og for å
ta vare på gamle gårdsnavn. Det er også uheldig å
bruke et kommunenavn på en vei som bare dekker
en del av kommunen, samtldig er Steigen et
gårdsnavn som ikke er lokalisert i adresseområdet.
Vi tilrår ei to- eller tredeling, for eksempel ved
avkjØring

til

Dyping,

For indre del kan vi

tilrå *Holmåkveien/vegen (men

med egen navnesak) siden vegen i hovedsak går
langs Holmåkfjorden. For ytre del kan vi tilrå

Sagfjordveien/vegen eller Forsan(d)veienlvegen.
Det må re¡ses egne navnesaker for
Holmåk/Holmvåg og Forsan(d), se nedenforSagfjorden har også et sam¡sk navn, Rivtakvuodna.

Vegen bør deles

Sagfjorden

opp i flere

RiWakvuodna
(samisk) G

ad

ressepa rseller

t.
*Holmåkveien/
+Holmåkvegen
2

Sagfjordveien/
5agfjordvegen
eller
*Forsan(d)veien/
+Forsandvegen
*Egne navnesaker

G

Navnesak på veier på strekningen Skjelvareid

- Forsan '

steigenveie n
Na - nesaken gjelder skrivemåten på veiene

,

( forslag
Øvre Holmvåg , skranstadveien og Forsanveien

fra kommunen I

Merknader fra stedsnavntienesten (5T)

Navneforslag

Øvre Holmvåg

Koordinater

Adre¡se
-kode

Kommentarer / uttalelser fra komrnunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

Tilrådlng fra ST
(evt. egen navnesak)

Navn

til

SSR

Status
V=vedtatt
G=godkþnt

Navnesak

Holmåkfjorden G
Holmåkelva G
Holmåktlnden G
Holmåkvatnet G
Holmvågvatnet G
Holmvåg G

til Skranstad
fra Fv 835 S
5T: M går ofte over til n foran s i stedsnavn, kan
Skranstad være det samme som Skramstad'
Muligens kommer navnet av et tapt elvenavn
Skráma, som betyr å lyse, demre. Både Skranstad
og Skramstad er godkjente former. Her må det
reises navnesak for dette navnet og alle navn som
inneholdere dette navneleddet.

Navnesak

Skranstad G

835 Forsan til Hyttefelt Forsan
ST: Navnet har både Fors, Forsan og Forsand som
godkjente navneledd. Kommunen må derfor reise
navnesak for dette navnet og alle navn hvor navnet

Navnesak

fra avkjøring Holmvåg til Øvre Holmvåg
Holmauki m, av holmr m, holme, og
Holmåk,
ST:
auki m, forøkelse, tilvekst. kan hende hentyder det
her til en liten holme inntil en større. Både Holmvåg
og Holmåk har status godkjent' Kommunen må
derfor reise navnesak for dette navnet og alle navn
K: Vei

som innehar dette navneleddet.

Skranstadveien

Forsanveien

K: Vei

K: Vei

fra

inngår.

Fv

(om et bruk)
Skramstad G

(om ei grend)

Forsan G

Forsanvatnet G
Forsandbukta G
Forsbukta G
Litlforsan G
Forselva G

Navnesak for oversiøiske/Periferte områder '

Heldahl og vinkenes ( forslag fra kommunen
Navnesaken gjelder skrivemåten veier vinkfjorden ,

)

Merknader fra stedsnavntjenesten (STf

Navneforslag

Koord¡nater

Adresse

-kode

Kommentarer / uttelelser fra korununen
merkes K, fra Stedsnavntienesten merkes ST

Vinkfjorden

Område Vinkfjorden
ST: Det er mulig at navnet Vinkfjorden har
sammenheng med adjektivet vindr, skjev, vridd,
jamfør vinkel. Uttalen er ifl O.Rygh "venkfjoren"'
Vinkfjorden har status godkjent. Også navna
Vinkenes, Vinkenesdalen, Vinkeneselva,
Vinkenesslåttvika og Vinknesholmen har status
godkjent. Det bør derfor reises navnesak for navn
som inneholder navneleddet Vink- eller Vinke-'

Heldal

K:

K:

Vei/sti Heldal

5T: Førsteleddet kan vanskelig tolkes

llrådinefra Sf
(evt. egen navnesak)

K:

ST: Vinkenes ligger

ved munningen av Vinkfjorden'

for navn som inneholder navneleddet Vink- eller
Vìnke-.

V=vedtatt
G-eodkjent

Navnesak

Heldal lndre G
Heldal Ytre G
Helldalen G
Heldalskaret G
Heldalelva G
lselva

Navnesak

O. Rygh har registrert uttalen "venknes", eldre
skrivemåter er Wichenes (1567) Winckenes
(1610, 1614, 1661-), Winchenæs (1723). Navnet har
i dag skrivemåten Vinkenes og Vinknes- i
sammensetninger. Det bør derfor relses navnesak

Status

SSR

Vinkfjorden G
Vinkenes G
Vinkenesdalen G
Vinkeneselva G
Vinkenesslåttvika G
Vinknesholmen G

sikkert' Det

Vei/sti Vìnkenes

til

Navnesak

kan være et elvenavn, det kan komme av hella f,
flat helle eller berg, eller av hellir m, hule' Viss
navnet er gammelt, kan det også komme av heilagr,
helg-, hellig. Førsteleddet er skrevet både med én
og to l-er i godkjente former. O. Rygh har registrert
uttalen "hælldalen", eldre skrivemåter er
Helledalen (1661) oe Helledahl ll723l.
Det bør reises navnesak for å få én skrivemåte'

Vinkenes

Navn

G

Vinkenes G
Vinkenesdalen G
Vinkeneselva G
Vinkenesslåttv¡ka G
Vinknesholmen G

STEIGEIì{
KOMMUI\E
Språkr'åctet / navnekonsulentene

v / Astrid Sann Evensen

LEINESFJORD,

Saksnr.

,4rkivkode

t3l4I3-77

L32

Grodering,

,4vúSek/Salcsh

3 I.O8.2OI 5

Deres rel.

PUD/TEK/JHV

VEINAVN I STEÍGEN KOMMUNE
Viser til tìdligere innsendte forslag til veinavn i Steigen kommune, samt dcrcs tilbakemelding
hit med merknadene tillknyttet veinavnene.
i'.ommunen'rar rcis:. navnesal< 'òr å iå ãs';sa.. sk¡ivemå-eu på 'î vt:ii:rirv:t io''rt'tt.. tr)'t.
Navncsaken har vært kunngiort giennom de to mest leste lokalavisene i kommunerr. I tillegg er
navnesaken oversendt til 9 grendelag og foreninger i kommunen'

Hødngslristen gikk ut

1 ar.gr.rst.

Det er innkommet to merknadet fra laglforening,

Steigen kommune har den l8 fèbruar 2015 oversendt pr epost , navneendring på 3 veinavn
hvoi kornmunen ber om lilbakemelding på disse 3 navnene. Kommunen har sendt purring på
denne helvcndelsen den 22.A4.15. Dct er ikke kommet noen tilbakemelding fra dere. Dette må
oppfättes slik at de nye loreslåtte veinavnene er akseptert av dere'
Kommunen oversender følgende

:

I ) Navnesak utlagt på høring ( kunngiøring i 2 aviser )
2 ) Kopi av brev til 9 grendelag og tbreninger.
3 ) Høringsuttalelsc fra 2 \ag/toreningcr.

4 ) E post tia Steigen komrnune v/ Gjermund Laxaa angående nytt navneftrrslag for 3 veier.
5 ) Veinavn

- Oppsummering

utarbeidtj av Steigen kommtme.

I henhol<i til lov om statlnavn oversendes forannevnte dokumenter hvor Steigen kommune ber
clere (navnekonsulentene) gi tilråding om skrivemåten før vedtak fattes.

Med vennlig hilsen

S
Jan Harald Vinclenes

oppmålingsingeniør

Vedlegg

Posladrcsso

lJesøksadr¿sse:

I{ådhusÈt

Leineslorrl

828I LEINESFJORD

LEINESFJORI)

felelon:
Telclaks:

75? 78800
757 78810

Side 1 av

Fra:
Til¡

Astrid Sann Evensen <astrid.sann.evensen@sprakradet.no>
'Jan Harald Vindenes' <lan.Harald.Vindenes@steigen.kommune.no>

Dato:
Emne:

Tirsdag 1. september 2015 13:58
SV: Veinavn iSteigen kommune,

Logg

3

Þ Denne meldingen er videresendt.

Hei!
Saka er mottatt.
Jeg må bare beklage at dere ennå ikke har

fått svar på tilråding av 3 nye navn!

Dette skyldes at jeg har vært en del syklsykemeldt det siste året. De siste månedene har også Jo Vegard
Hilmo vært ansatt som vikar i Stedsnavntjenesten. Dere kan også ta kontakt med han hvis det tar lang tid
få svar fra meg, eller også gjerne sende e-post til post@sprakradet.no.

å

Skrivemåten av de nye nãvna ser grei utl Ågotskardet kan også skrives Ågotskaret (en mer moderne
skrivemåte), men da bpr selvsagt også naturnavnet endres.
Skrivemåten skard er ennå en del i bruk i stedsnavn

Vennlig hilsen
Astrid Sann Evensen, rådgiver

Astrid Sann Evensen
Rådgiver

Språkrådet
Stedsnavntjenesten for norske navn Í Nord-Norge
U

niversitetet i Trornsø

9037 Tromsø
Tlf .77 64

4278

http://skaclmnotesOl,ad.steigen,kommune.no/mail/jvindene.nsf/(o/o24lnbox)/38465C8... 12.U.zIrc

Sicle

Fra:
Til:
cc:

Gjermund Laxaa/Steigen
"Astrid Sa n n Evensen" < astrid.sa n n.evensen@spra kradet' no >
Tordis Sofie Langseth/Steigen@Steigen, lan Harald VindeneslSteigen@Steigen,
Ken neth wi lla nger/steigen @ steigen, Trine Adolfsen/steigen @ stei gen'
bstemlan@onlir e,no

Dato:
Emne:

Onsdag 18. februar 2Ot5 t3:52
Veiadressering i Steigen kommune

I av 2

Hei

Vi takker for tilbakemelding fra språkrådet (19.01.15). Arbeidsgruppa har hatt en ny
gjennomgang av veinavneñe i etterkant av denne. Mange av endringene/tilrädingene fra ST
',1 bli tatt til etterretning.
For noen av navneforslagene vil det bli reist navnesak,

Vi kommer med 3 nye veinavn som vi Ønsker en forhåndsvurdering på, slik at vi rask får
avklart om vi kan gå videre med disse.
Dette gjelder:
(område: Leinesfjord-NordskotNytt forslag: Âgotskardet
Kammenveien
Skjelvareid)
(område: Botn - Helnessund)
Nytt forslag: Helnesveien
Helnessund
(omräde: Korsveien - Laukvik)
Nytt forslag: Breivikveien
Nerveien
Kommentarer.

Ågotskardet vil veere et bedre og mer presist navn på veiparsellen mellom Leinesfjord og
Saursfjordkrysset. Navnet er knyttet opp til et sagn om ei gjeterjenle som omkom iei ulykke
i skardet.

Helnesveien vil være et godt atternativ til Helnessundet. da parsellen går helt fra Nygård til
Nesset,

Breivikveien vil være et godt alternativ til Nerveien. Parsellen starter fra krysset ved
Sandset, og går mot Breivika.

Til orientering
Etter tilbakemelding og forslag fra SR, har vi endret følgende veinavn:
Toppen til Jensvikhågen (område skielvareìd-Bogøy-Holkestad)
Cim me lveie n tif Øve rlive ien ( om råd e Leinesfjord- ftlordskot-Skjelvare
Ågebakken tit Vallodden (område Korsveien Nordfold - Laukvik)

i

d

)

Vi har endret Marhaugvassveien til Allmenn^ingsvatnet (område Leinesfjord -Botn) og
Nordfoldvassveien til*Nordfoldvatnet lområde Botn - Alvenes). Begge er knyttet til
hytteområder ved Allmen ningsvatnet/Nordfoldvatnet'
Andre problemstillinger:
Kan vi reise navnerjk ¡or å få avklart om Storsæter kan skrives med æ, selv om det etter
dagens skrivemåte skal skrives med e? Storseter skurrer hos oss'
Vi ãnsker at Furulund (område Leinesfjord-Nordskot-Skjelvareid) kan godkjennes som navn
på veien fra Fv 635 og fàrbi "gjenbruksstasjonen". Bjerkås er misvisende, da dette navnet
ble satt at forrige eier-- som nã¿¿e Bjerkås som etternavn. Da eiendommen ble kjøpt av
Steigen kommune og Steigen Vekst AIS ble etablert, ble navnet endret til Furulund- et navn
som har blitt brukt þga furuskogen i området.

Vi håper dere kan gi oss en tilbakemelding på dette så rask som mulig.

Vennlig hilsen

http:i/skaclmnotes6l .acl.steigen.kommune,no/mtriligla.raa.nsfìr(?'n24Sent)/936C489863
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STETGEN
KOMMUI{E
Kartverket
Postboks 600, Sentrum
3507 Hønefoss

LEINESFJORD,

3 I.O8.2O

I5

Att. Aud Kirsti Pedersen

Saksru'.

t3l4t3-76

;Irkivkode
L32

Gradertng

Deres ref.

¡trvcl/SekiSaksh

PTJDITEKiJTIV

t
KOMMUNE . 1848 - STEIGEN - ETABLERTNG AV VEINAVN OG VEIADRESStrR
KOMMUNEN.
kommune
Det vises til telefbnsamtale med Ar"rd Kirsti Pedersen angàende forannevnte' Steigen
med
arbeidet
har
har bestemt å innf'øre veiâdresser i kommunen. En gruppe personer
lor uttalelse' For [8
etablering av veinavn. Forslag til veinavn har vært oversendt språrkrådet
Navnesaken er
av veinavnene har kommuneÀ reist navnesak i henhold til tov om stadnavnkommunen'
tbreninger
og
kunngjort gjennom to aviser og oversendt til 9 grendelag
Hørirfisfri]en gikk ut L augus-t. Det e¡ kornmet inn to merknader tia laglt'orening'
av veinavn'
Med bakgrunl i dette oversendes kommunens dokumenter angående etablering
språkrådets uttal el se, navnes¿rken o g merknadene tia laglftlrening.
som skal gi tilrådning
Navnesaken med de innkommende merknadþ-ne er oversendt språkrådet
før vedtaket blir giort.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune
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Steigen Bygdekvinnelag
v/s¡dsef Bakke
8289 Engeløya

29.06.15

Jan H. Vindenes

Steigen kommune
8283 Leinesfjord

Navnesak for skrivemåten på veier i Steiqen kommune ifm innfórins

av veiadresser.

Hørinssutta lelse,
Steigen Bygdekvinnelag har ¡ styremøte 29.06,15. drøftet tilsendt sak, og har fglgende

innspill:
Brunesveien

Vi

mener at navnet skal skrives med to n'er: Brunnesveien1. Dette samsvarer bedre med rnuntlig uttale her på stedet.
Z. Skrivemåten vilda vise til en link til den opprinnelige betydningen av ordet "rand eller

kant",

Hammer

Vi mener at navnet bør skrives slik: Hammar,
1. Denne skrivemåten samsvarer med muntlig uttale av navnet.
2. Skrivemåten samsvarer også med navnet på bruket.

Storsæter
Vi mener at gammel skrivemåte beholdes.
1. Skrivemåten samsvarer med muntl¡g uttale.

Med hilsen
For Steigen Bygdekvinnelag
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