
Vägnamn i Senneby 
Längre tillbaka har vägar utanför stadsplanerade områden inte haft registrerade namn. 

Däremot har många vägar haft en allmänt vedertagen benämning. I Senneby har till exempel 

vägen från Södersund via Senneby till Östernäs kallats Sennebyvägen. 

I början av 2000-talet tog riksdagen upp frågan om lägenhetsregister, vilken innebar att alla 

bostäder ska ha en unik belägenhetsadress. Ett syfte med vägadress till varje bostad var att det 

skulle bli lättare för räddningstjänst, färdtjänst och andra transporter att hitta rätt. Adresserna 

skulle också bli sökbara på internet och GPS. Detta syfte var förståeligt med tanke på hur svårt 

det var att hitta till en person utifrån postlådenummer! Lagen, SFS 2006:378, trädde i kraft 

2006-07-01 och kommunerna fick ansvar för genomförandet.  

I Norrtälje kommun engagerades bl.a. vägföreningarna för att ta fram förslag till vägnamn. För 

varje postort skulle alla vägnamn vara unika, vilket troligen blev en utmaning för flera 

tomtområden på Väddö, där många hade Skogsvägen, Tallstigen o.s.v. inom sitt område.  

Vid årsmötet i vägföreningen Senneby-Östernäs samfällighetsförening i september 2010, togs 

frågan om vägnamn upp. Det etablerade vägnamnet Sennebyvägen för huvudstråket genom 

byn ansågs vara ett lämpligt förslag. Styrelsen tog därtill fram förslag på namn på anslutande 

vägar i samråd med berörda föreningar och fastighetsägare. Slutligt avgörande för vägnamnen 

hade bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun. 

I december 2010 meddelade kommunen de fastställda vägnamnen för vår trakt; 

    

Anslutande vägar i ordning från Södersund: 

    

Huvudvägen Sennebyvägen 

Kistavägen 



    

    

    

 

Postutdelningen har inte förändrats, utan post och tidningar delas ut i befintliga postlådor, i 

bästa fall nu märkta med vägadress. 

Även om det nu är mer precisa adresser till varje fastighet har det samtidigt blivit mer 

anonymt. Nuvarande adresser ger ju ingen information om i vilken by eller vilket område 

vägen finns, om inte vägnamnet innehåller bynamnet. Men man får då själv se till att 

informera vänner och bekanta i vilken by man bor!  

Läs också på www.Senneby-by.se om: 

- Vägföreningen 1947-2005 
- Postgången till Senneby 
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http://www.senneby-by.se/
http://www.senneby-by.se/wp-content/uploads/2013/04/Sennebyvägen-1946-2005.-Skriven-av-Thure-Herbertsson.pdf
http://www.senneby-by.se/wp-content/uploads/2013/12/Postgången-till-Senneby-25-nov.pdf

