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När en gata eller en väg ska namnsättas är det många faktorer som spelar in. Namnet ska vara enkelt att uttala, enkelt att skriva och enkelt
att uppfatta, t ex vid alarmering. Det är också viktigt med god ortsnamnsvård, dvs att man tar hänsyn till kulturhistoriska, funktionella och
språkliga aspekter.
Memorialnamn är en typ av ortnamn som används världen över för att hedra en person. En avliden persons namn får användas i ortsnamn
(t ex i namn på gator, torg och allmänna platser). Som rimlig tid 5 år innan namnet används. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser det positiva
i att använda märkeskvinnor och märkesmäns namn i arbete med namnsättning av allmänna platser.
Inom Region Gotland är det Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för
detaljplaner som bereder vägnamnsärenden. I denna process kontaktas hembygdsföreningar eller om man kan hitta någon person med
någon historik inom aktuellt område. Beslut tas i byggnadsnämnden.
Belägenhetsadresser är satta över hela regionen. Det har betydelse för
bland annat polis, brandförsvar, ambulans, färdtjänst och andra samhällsfunktioner för att hitta till rätt byggnad. Alla byggnader som har
behov av en adress ska adressättas. Adressen anger var byggnaden
är placerad, dess läge på marken.

När beslut om vägnamnet har tagits skickas beslutet till berörda enligt sändlista. Berörda fastighetsägare och instanser
underrättas om att adresser är satta. Bor annan/andra personer än lagfaren ägare på fastigheten måste dessa underrättas
om den nya adressen genom fastighetsägarens försorg.
Berörd vägförening eller berörda fastighetsägare ansvarar för
skyltning av vägnamn.
Förekommande namntyper:
Kvartersnamn, gatunamn, parknamn och torgnamn.
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Världsarvsstaden Visby
Region Gotland ansvarar för att sätta upp skyltar på gator,
torg och namngivna platser i Visby innerstad. Det är också
regionens ansvar att upprätthålla kartor och adresser i innerstaden.
Namnen har tillkommit av gammal hävd och har ofta funnits
med på kartor under mycket lång tid. Det finns en anledning
med att behålla dessa namn, inte minst för att de berättar
om hur staden vuxit fram och vilka olika funktioner vissa
stadsdelar har haft. De skapar ett högt kulturhistoriskt värde
och de kan också spegla viktiga händelser och relationer
med andra städer. Regionen är angelägen om att bevara
dessa namn för framtiden och därför ska redan givna namn
inte ändras.
För platser som inte har något namn och där man heller
inte kan finna något historiskt belägg (äldre kartor, skrifter
etc) kommer Regionen inte att sätta upp skyltar eller skapa
nya adresser. Om en plats har fått ett namn i folkmun och
medborgarna på eget initiativ vill sätta upp en skylt finns
möjlighet till det efter samråd med Samhällsbyggnadsförvaltning.en. Skyltar ska passas in i miljön och kräver i vissa
fall bygglov.
Nya lagar och regler om tillgänglighet innebär att krav ställs
på skyltarnas utformning och läsbarhet.
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