Till dig som vill ställa ut blomlådor

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet
För att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan
tillstånd lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokalgator.








Ni som ansvarar för lådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.
Lådorna får ställas ut efter samråd med oss. De får vara uppställda till och med den 19
oktober på grund av snö.
Tillstånd för att ha blomlådor gäller för ett år i sänder och vi tar inget ansvar för blomlådor
som inte kan användas om vi är tvingade att avbryta projektet.
Gatan där blomlådorna sätts ut måste vara en bostadsgata med utfarter från villor.
Minst 50 meters fri sikt på var sida om blomlådorna måste uppfyllas.
Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 10 meter
Hur två lådor brukar placeras syns på figuren (ej skalenlig). Det är viktigt att de villor som
finns i anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna ska stå
ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa.

ca 4 m
ca 8 m

Gatans bredd ca 7 m. Om gatan är smalare ökas
avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare
kan avståndet minskas

Vad ni som kontaktperson gör


Informerar era grannar utmed gatan
För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt
att du informerar om att blomlådorna kan komma att placeras ut och skälet till detta.



Bygger blomlådorna
Det är du som kontaktperson som själv eller tillsammans med dina grannar bygger lådorna,
material fås av teknisk verksamhet, 0514-58151. När du har skickat in svarskortet kommer vi
ut med en ritning och de reflexer som ska sitta på lådan. Reflexerna står vi för. Anledningen
till att vi vill att blomlådorna ha ett likartat utseende är att reflexerna måste få plats och att
lådorna inte ska gå att flytta hur lätt som helst.



Köper och planterar blommor samt underhåller lådorna
Du själv eller tillsammans med dina grannar, står för alla kostnader i samband med
blomlådorna samt planterar och sköter om blommorna. OBS ! Lådorna ska vara planterade
när de står utplacerade på gatan. För de som ställer ut sina blomlådor på våren kommer det
att innebära att lådorna behöver planteras om inför sommaren. För att blomlådorna ska vara
ett positivt inslag på bostadsgatorna krävs att blommorna i lådan syns och att de inte tillåts
vissna. Kommunen kan dra in tillståndet för blomlådor om det inte underhålls
tillfredsställande.



Anträffbar kontaktperson
Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstuga måste det
finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något
problem med eller klagomål på blomlådorna



Ingen lekplats
Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste vi
motverka då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något
oväntat.



Lådorna får inte flyttas
Det är speciellet viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att
framkomligheten begränsas. Den största effekten får blomlådorna med en placering som vi
tillsammans bestämmer på platsen.



Ingen parkering
Det är absolut förbjudet att parkera bilar, släpvagnar eller dylikt mellan lådorna eller 10 m
före eller efter dem då detta innebär att sikten kan skymmas alltför mycket och att
framkomligheten försvåras för nödvändig trafik. Missbrukas detta, kan tillståndet att ha
blomlådor på gatan dras in.

Teknisk verksamhet bistår med






Material till blomlådorna enligt ritning
Står för reflexer till blomlådorna
Bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras
Tar ansvaret och de klagomål som kan bli från andra trafikanter
Om vi får uppgifter från er på bilister som medvetet saboterar eller flyttar lådorna kan vi se
till att polisen får åtgärda detta.

Material till blomlådorna






Ben, 4 st 75x75 mm, längd 500 mm
Sarg, 22x100 mm, 12 st – längd 1000 mm
Täckribba, 22x45 mm 4 st – längd ca 1045
Bottenstöd, 38x100 mm, 3 st längd ca 960 mm
Botten, 9 mm plywood

OBS ! När lådorna är klara att sättas ut, ring och gör upp om en tid om detta med driftchef Bjarne
Hurtig 0514-58151

