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Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Gata och trafik

BLOMLÅDOR FÖR EN 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 nedan. 

Riktlinjer 

• Lådorna får ställas ut under perioden 15 april till 31 oktober. Anledning till att vi valt 15 
april är för att vi ska hinna sopa gatorna först. Du ansvarar för att blomlådorna tas in för 
förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.

• Tillståndet gäller ett år i taget. Ny anmälan måste göras senast 1 april varje år. Vi tar inget 
ekonomiskt ansvar för blomlådor som inte kan användas om vi tvingas att dra in 
tillståndet.

• Då varje plats är unik är det upp till Gatu- och trafikenheten att bedöma om platsen är 
lämplig eller inte.

• För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor längs gatan, är det viktigt 
att du informerar om blomlådor och får godkännande av direkt berörda grannar. Om 
grannarnas in- eller utfart påverkas krävs skriftligt godkännande.

• Ni som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där blomlådorna ställs ut. Man kan 
inte bo på en gata och ställa ut lådorna på en annan gata.

• Blomlådorna ska placeras efter de markeringar som Gatu- och trafikenheten gjort. Vid 
behov av ny markering, kontakta Gatu- och trafikenheten.

• Exempel på hur blomlådor kan placeras syns i figuren. Det är viktigt att de villaägare som 
bor i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna 
ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa.

Gatans bredd ca 6m. Om  
gatan är bredare kan   
avståndet mellan lådorna minskas. 

ca 9m 
 ca 4m 
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• För bäst hastighetssänkande effekt ska gatan vara minst 6 meter bred och inte trafikeras 
med buss.

• Blomlådorna får inte placeras närmre en gatukorsning än 20 meter.

• Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha direktutfarter från bostadsfastigheter.

• Det är du som kontaktperson, eller du tillsammans med dina grannar, som får bekosta och 
bygga blomlådorna enligt ritning från oss. Reflexerna tillhandahåller vi.

• Ersättare för kontaktpersonen får inte vara från samma hushåll. Om du som kontaktperson 
åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person längs gatan som vi kan ta 
kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna. Det kan 
också vara så att lådorna flyttas av andra och då måste du som kontaktperson ställa tillbaka 
dem.

• Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas på annan fastighetsägare utan Gatu- och 
trafikenhetens godkännande.

• De som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att det finns växter i dessa. Det ska 
vara låga växter eller växter som inte skymmer sikten. Om blomlådorna missköts eller 
flyttas ur läge kan blomlådorna tas in av kommunen. Du ansvarar för att blomlådorna är i 
gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast 
jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa 
blomlådorna.

• Av trafiksäkerhetsskäl är det inte lämpligt att parkera mellan blomlådorna.

Vi har satt ihop ett informationsblad som förklarar bakgrunden till blomlådorna. Det kan du lämna 
till dina grannar när du informerar dem. Vill du ha fler exemplar kan du kontakta Kontaktcenter. 




