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Vad gör du som kontaktperson?
Informerar dina närmsta grannar.
För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor utefter gatan är det viktigt att alla
boende informeras om att blomlådorna ställs ut och skälet till detta.
Bekostar och bygger blomlådorna.
Det är du som kontaktperson eller du tillsammans med dina grannar som får bekosta och bygga
blomlådorna. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att
lådorna inte går att flytta så lätt. Blomlådorna ska utformas efter ritning gjord av
kommunstyrelseförvaltningen och märkas ut med reflexer som tillhandahålls vid Hedemorabostäder
vid brandstation.
Planterar växter och underhåller blomlådorna.
De boende förbinder sig att sköta blomlådorna så att de ger ett fräscht intryck och att de står på
anvisad plats. Blomlådans höjd och blommor får tillsammans inte överstiga 800mm. Någon form av
plantering måste finnas i blomlådorna när de ställs ut. De får inte bara vara fyllda med jord.
Tömning av sopor.
I fler och fler bostadsområden sker hämtning av sopor direkt med sopbilen. Om du eller dina
grannar har sopbehållarna nära blomlådorna måste sopbehållarna placeras där sopbilen kan
komma åt dem, annars finns risk att de inte blir tömda.
Anträffbar kontaktperson.
Om du som kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person utefter
gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå problem eller klagomål på lådorna.
Tar in blomlådorna på vintern.
För att gatan ska kunna vinterväghållas och sopas måste blomlådorna tas bort från gatan under den
tid de inte får stå ute. Hanteringen ska skötas av de boende. Kontaktpersonen är ansvarig för att
blomlådorna förvaras på ett lämpligt sätt.
Ingen lekplats.
Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste ni
motverka då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna, om barnen skulle göra något
oväntat.
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Blomlådor för bättre trafiksäkerhet!
Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka
krav och förutsättningar som gäller kan du läsa mer om i detta informationsblad.

Om gatan.


Kommunen skall vara väghållare på gatan.



Innan ansökan godkännes ska kommunen utföra en hastighet- och trafikräkning




Tillståndet gäller maximalt 1 år, därefter erfordras nytt tillstånd.



Utplaceringen får ske på bostadsgator i lokalnätet.



Utplacering av lådorna ska ske i samråd med kommunstyrelseförvaltningen. Blomlådorna får
endast vara utställda under den period som anges i tillståndet. kommunstyrelseförvaltningen har
rätt att tillfälligt flytta blomlådorna om särskilda skäl föreligger.



Minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna måste uppfyllas



Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.






ca
4m

Sökanden måste bo på den gatan där lådorna ställs ut. Majoriteten av de boende på gatan bör
vara positiva till utplaceringen.

Om de sökande inte uppfyller sina åtaganden har kommunstyrelseförvaltningen rätt att dra in
tillståndet.
I Trafikförordningens 3 kap 14§ under hastighet sägs det:
Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-,
väderleks- och siktförhållanden, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i
övrigt.
Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan
stanna det på den del av framförvarande körbana eller vägren som han kan överblicka och
framför varje förutsebart hinder.
Hur två lådor brukar placeras syns på nedanstående figur.
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Gatans bredd
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Avstånd mellan lådorna
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ANSÖKAN
Blomlådor för bättre trafiksäkerhet!
1 Nedan angivna fastighetsägare ansöker om att få placera ut blomlådor på
gatan enligt tekniska avdelningens informationsblad Blomlådor för bättre
trafiksäkerhet!

2 Vi har tagit del av informationen Blomlådor för bättre trafiksäkerhet och
accepterat innehållet i denna.
3 Vi är medvetna om att utplaceringen av blomlådor får ske endast på markerade
platser och att tillståndet gäller maximalt ett år.
4 Vi tar ansvar för de arbeten som vi utför på kommunens mark och att de bedrivs
enligt gällande arbetsmiljöbestämmelser. Vi kommer inte att väcka anspråk på eventuell
skadeersättning.
Gatans namn:___________________________________________________
Ansökande fastighetsägare:
Namn:__________________________ Adress:_________________________
Namn:_______________________________ Adress:______________________________
Namn:_______________________________

Adress:______________________________

Namn:_______________________________

Adress:______________________________

Kontaktperson:
Namn:______________________________________________________________________
Adress:____________________________Postadress:___________________________
Telefon bostad:________________________Telefon arbete:________________________
Mobil:______________________________E-mail:____________________________
Ansökan skickas till:
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 HEDEMORA
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina
rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på
Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se
Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

TILLSTÅND/BESLUT
Utplacering godkänns för tiden:_______________________________________
Hedemora:_____________________

____________________________________
Enligt delegation

Reflexmaterial som tillhandhålls av
kommunen

