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Afgørelse
Teknik- og Miljøudvalget har 26. februar 2018 truffet afgørelse om, at
en bro over Stadsgraven navngives
Eli Møllers Bro pr. 27. marts 2018.
Broens beliggenhed kan ses på vedlagte kortbilag.
Begrundelse og partshøring
Navngivningen af broen sker på baggrund af et forslag fra en beboer
på Kvinderegensen. Beboeren har på vegne af Kvinderegensens
beboere stillet forslaget om, at en bro over Stadsgraven navngives
efter Danmarks første kvindelige dr.med. og Kvinderegensens
grundlægger Eli Møller.
Vejnavnenævnet har behandlet forslaget og indstillet det til Teknikog Miljøudvalget, da de finder, at navnet passer godt til broen på
grund af dens tætte beliggenhed til Kvinderegensen.
Eline (Eli) Møller (1863-1941) var læge og dr.med. I 1906 blev hun
Danmarkshistoriens første kvindelige dr.med. Eli Møller arbejdede på
at få oprettet det første kvindekollegium i Danmark, og i 1929 startede
hun en landsindsamling for at få oprettet Kvinderegensen på Amager
Boulevard, som blev indviet i 1932.
Forslaget har været i høring hos Christianshavns Lokaludvalg og hos
grundejeren Københavns Ejendomme.
Høringssvarene gav ikke anledning til, at Teknik- og Miljøudvalget
ændrede på det indstillede.
Navngivning af broen er i overensstemmelse med reglerne i
bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 436 af 2. maj
2014).
BBR

Ikrafttrædelse og skiltning
Bronavnet træder i kraft 27. marts 2018.
Københavns Kommune opsætter navneskilte til broen.

Njalsgade 13
Postboks 416
2300 København S
EAN nummer
5798009809452

Københavns Kommune orienterer:
Hovedstadens Beredskab, Bladkompagniet, TDC, HOFOR, DONG
(RADIUS), KRAK/Eniro og PostNord.
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os på
adresser@tmf.kk.dk.

Med venlig hilsen
Ulduz Jensen
BBR sagsbehandler

Lovhjemmel og klagevejledning
Afgørelsen er truffet i henhold til § 3a – 3g i Lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5.
september 2013 om bygnings- og boligregistrering og Bekendtgørelse nr. 436 af 2.
maj 2014 om vejnavne og adresser.
Klager vedrørende kommunens adresseafgørelse skal rettes til: Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) Rentemestervej 8, 2400 Kbh. NV eller email til adresser@SDFE.dk, inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev. Styrelsen
for Dataforsyning og Effektivisering kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål.
Det betyder, at styrelsen vurderer, om en kommunes afgørelse er i overensstemmelse
med de regler, der findes i BBR-loven og i adressebekendtgørelsen. Styrelsen
undersøger, om kommunen har overholdt forvaltningsloven og de almindelige
forvaltningsretlige regler. Dvs. om der er foretaget en forudgående partshøring, om
der er givet korrekt klagevejledning og om afgørelsen er begrundet overfor
borgeren. Styrelsen må ikke tage stilling til eventuelle skøn i kommunens afgørelse,
hvis det i øvrigt er saglige skøn.
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