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Navngivning:

NU BYGGER VI – HVAD SKAL BROEN HEDDE?
Samtidig med byggestart starter processen med at finde det helt rigtige navn
til Københavns nye cykel- og gangbro. Den vil strække sig smukt fra det urbane Vester Voldgade til den lander i et nyt byrum ved Langebrogade – tæt
på det gamle voldområde.
Alle er inviteret med i en idéproces for at få mange – og måske overraskende
– bud på, hvad broen kan hedde. Fra den 5. april til den 1. maj kan forslag til
broens navn sendes til bronavn@BLOX.dk
Idéerne til broens navn skal være inden for tre overordnede temaer:
Broens geografiske placering i byen. Eksempler på andre bronavne der forholder sig til geografien er Bryggebroen, Inderhavnsbroen og Trangravsbroen.
Broens udseende/fysiske udformning. Eksempler på andre bronavne der
forholder sig til udseendet er Cykelslangen, Cirkelbroen og Åbuen.
Broens referencer til stedet. Det kan være navne, der relaterer sig til fysiske
eller historiske landemærker i området, fx Langebro, volden, BLOX, Slotsholmen, Christian den IV’s Bryghus, osv.
Tre navneidéer inden for hvert af de tre temaer bliver offentliggjort som brugernes ni bedste forslag til broens navn; og offentliggjort i løbet af juni måned
på www.BLOX.dk. ”Dommerkomitéen” består af to repræsentanter for Realdania samt Vejnavnenævnets fire medlemmer.
De ni navneforslag fra idéprocessen vil indgå i Vejnavnenævnets videre arbejde med at finde broens navn. Formelt er det nemlig Vejnavnenævnet, der
indstiller et navn til Teknik- og Miljøudvalget, som herefter skal endeligt godkende det.
Det er forventningen af broens endelige navn kan blive offentliggjort i efteråret 2017. I god tid inden broen efter planen bliver indviet i sommeren 2018.
Læs mere om broen og navngivningen af den på www.BLOX.dk
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