Sida

1(6)

Samhällsförvaltningen

Blomlådor som hastighetssänkande åtgärd
På samhällsnämndens sammanträde 8 maj 2014 togs nytt beslut rörande vad
som gäller för att få ställa ut blomlådor som hastighetsänkande åtgärd på
kommunala gator.
Det krävs, precis som förut, ett tillstånd för att ställa ut blomlådor som
hastighetsänkande åtgärd på kommunens gator.
Skillnaden från förut är att nu behöver tillståndet sökas på nytt varje år, samt
att riktlinjer för var blomlådor får ställas ut och hur blomlådorna ska skötas
har förtydligats.
För att få tillstånd att ställa ut blomlådorna behöver du läsa igenom
riktlinjerna som du hittar i detta dokument samt fylla i ansökan. Du bör
också läsa igenom broschyren om blomlådor.
Ansökan skickar du till Samhällsförvaltningen som tar ställning till om det är
möjligt att utfärda ett tillstånd eller inte.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Johannesbergshuset
Brunnshusgatan 4

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

samhallsforvaltningen@harnosand.se

0611-34 81 65

5576-5218

Sida

2(6)

Samhällsförvaltningen

Riktlinjer för tillstånd till blomlådor som hastighetssänkande åtgärder på
kommunägda gator
Om tillståndet
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Det krävs tillstånd för att sätta ut blomlådor på kommunal gata.
Tillståndet ges av samhällsnämnden genom delegation till
samhällsförvaltningen.
Samhällsförvaltningen gör bedömningen om gatan är lämplig för att sätta ut
blomlådor på.
Samhällsförvaltningen tar inte ut någon avgift för handläggningen av
tillståndet.
Den/de som söker tillståndet måste vara boende på gatan.
De som är närmast berörda av blomlådorna måste godkänna dem
skriftligen. Närmast berörda är de som har brevlåda, soptunna eller infart
alldeles i närheten av blomlådan.
Tillstånden gäller ett år i taget.
Tillståndet gäller endast sommarsäsong och bara efter att sandupptagning
efter vinterns halkbekämpning har skett.
Datum för vilken period blomlådorna tillåts på aktuell gata anges i
tillståndet.
Ett tillstånd som givits ett år garanterade inte tillstånd året efter.
Tillståndet kan dras tillbaka under pågående säsong om inte riktlinjerna
följs.
Kommunen ersätter inte blomlådor som inte längre får sättas ut på gatan på
grund av indraget tillstånd.

Kriterier som gatan ska uppfylla för att tillstånd till blomlådor ska kunna ges
•
•
•
•

Gatan ska ha utfarter från villor eller bostadshus.
Gatan får inte vara en huvudled eller användas av kollektivtrafiken
Gatan får inte ha trottoarer på någon sida.
På gator där andra hastighetssänkande åtgärder har gjorts ges inget tillstånd.

Om placering, utformning och säkerhet
•
•
•
•
•

Blomlådorna ska byggas enligt ritning från samhällsförvaltningen.
Blomlådorna ska vara markerade med reflex.
Trasiga blomlådor får inte placeras ut.
Blomlådorna får inte dölja sikt eller placeras på sådant sätt att de i sig blir
trafikfarliga.
Samhällsförvaltningen markerar ut på gatan var blomlådorna ska placeras.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Blomlådorna får inte flyttas från ursprunglig placering utan tillstånd från
samhällsförvaltningen.
Blomlådorna får inte kompletteras med leksaker, väganordningar eller
dylikt.
Det behövs inga skyltar eller liknande som varnar för blomlådorna.
Blomlådorna ska vara planterade med lågväxta blommor
(total höjd 80 cm – samma som max höjden på häckar i korsningar).
Blomlådorna och blommorna där i ska skötas under hela säsongen så att det
ser bra ut.
Blommorna ska planteras direkt i jord, ej i kruka.
Bilar får inte parkera framför eller bakom blomlådorna.
Blomlådorna får inte användas som lekplats.

Ansvar- och ägandeförhållande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De sökande betalar, tillverkar och äger blomlådorna.
De sökande ansvarar för att de sköts på rätt sätt.
De sökande ansvarar för att de sätts ut och tas in, enligt tillståndsgivna
datum.
De sökande ansvarar för att de förvaras på lämplig plats.
De sökande ansvarar för att laga dem om de går sönder oavsett orsak.
De sökande informerar alla berörda samt boende utefter gatan om
blomlådorna, samt ordnar skriftligt godkännande från de närmast berörda.
Minst en av de sökande ska utses vara kontaktperson, ytterligare en av de
sökande ska utses vara reservkontaktperson.
Kontaktpersonens ansvarar jämtemot kommunen att blomlådorna sköts
enligt riktlinjerna.
Kontaktpersonen eller reservkontaktpersonen ska kunna nås under hela
tiden då blomlådorna står ute.
Trafikanternas ansvar. I Trafiklagstiftningen läggs det stort ansvar på
bilförarna att anpassa hastigheten till omständigheterna. Detta tolkas som
att om en bilist (eller annan trafikant) kör på blomlådan och skadar bilen
eller blomlådan ligger oaktsamheten på bilföraren.

Kontroll och påföljd
•
•
•
•
•

Samhällsförvaltningen utför kontroll av blomlådorna under säsongen.
Kontroll sker på placering och plantering.
Om de sökande inte sköter blomlådorna enligt riktlinjerna trots uppmaning
till kontaktpersonen kommer samhällsförvaltningen flytta blomlådorna på
de sökandes bekostnad. Faktura ställs till kontaktpersonen.
Om giltigt tillstånd saknas kommer samhällsförvaltningen, efter
information till de boende utefter gatan, att flytta blomlådorna.
Om blomlådorna inte står på rätt plats, saknar reflex eller är skadade och en
olycka sker på grund av detta, ligger ansvaret på de sökande.
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Ritning blomlåda
Denna ritning ska användas vid tillverkning av blomlådor för
hastighetsänkande åtgärd på kommunägda gator. För att ställa ut
blomlådorna krävs ett tillstånd från kommunen. Kontakta
Samhällsförvaltningen för mer information.

Material till blomlådan
Ben: 4 st 75x75 mm – längd 500 mm
Sarg: 22x100 mm, 12 st – längd 1 000 mm
Täckribba: 22x45 mm, 4 st – längd ca 1045 mm + 4 kortare bitar ca 220 mm
Bottenstöd: 38x100 mm, 3 st – längd ca 960 mm
Botten: 9 mm plywood
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Ansökan för blomlådor på kommunägd gata
del 1 av 2

Kontaktpersonens namn

Personnummer

Adress

Postnummer Postort

Telefonnummer

E-postadress

Reservkontaktpersonens namn

Personnummer

Adress

Postnummer Postort

Telefonnummer

E-postadress

Gata där blomlådor önskas ställas ut

Ringa in det som stämmer:

Gäller förnyat tillstånd

Jag har läst igenom riktlinjerna och godkänner dem och tar på mig
ansvaret som kontaktperson respektive reservkontaktperson
Underskrift

Gäller ett nytt tillstånd

Datum

Kontaktperson

Reservkontaktperson

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon
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Ansökan för blomlådor på kommunägd gata
del 1 av 2

Jag är en av de sökande som vill ha blomlådorna på gatan. Jag har läst
igenom riktlinjerna, godkänner dem och tar på mig ansvaret som
sökande
Namn

Datum Underskrift

Jag är en av de närmaste berörda av blomlådorna och har läst igenom
riktlinjerna, godkänner dem och vill att blomlådorna ska stå på gatan
Namn

Datum Underskrift

När båda sidorna är ifyllda postas eller lämnas ansökan till
Samhällsförvaltningen. Inom två veckor hör en teknisk handläggare på
Samhällsförvaltningen av sig till kontaktpersonen.
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