Ansökan om utplacering av blomlådor
Hur många farthinder vill du placera ut på gatan?
Det ska vara minst två blomlådor per grupp.
Det ska vara fri sikt i minst 50 meter och minst 20 meter från korsning.
Gör så här:
1. Mät körbanans bredd.
2. Avstånden är baserade på körbanans bredd och finns angivna i tabellen nedan.
Körbanebredd
(meter)
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9

A1
(meter)
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75

A2
(meter)
10
8,7
7,6
6,7
6
5,7
5,4
5,25
5

A1

Blomlåda 0,75 meter

A2

1,5 meter

Blomlåda

A1

Hur många farthinder vill du placera ut på gatan?

Var ska farthindren stå?
Skriv på vilken gata eller del av gatan som farthindren ska stå. Bifoga en skiss.

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar
personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr
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Vilka är de närmast berörda?
Ange namn och adress på de som är berörda av farthindren. Alla ägare till de fastigheter som direkt berörs
ska vara postiva till att blomlådor ställs ut.

Kontaktuppgifter
Namn
Adress

Postnummer och ort

E-postadress
Telefon

Mobiltelefon
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Allmänna villkor och regler för blomlådor
• Blomlådor får bara sättas ut på gator inom tättbebyggt område.
• Blomkrukor i blomlådorna är inte tillåtet. (lerkrukor/plast)
• Det ska alltid finnas blommor planterade i lådorna då de är utställda. De får inte vara fyllda
med annat än jord och blommor (inte stenar, bildäck, med mera). (Fyllda ut till kanter?)
• Det ska vara fri sikt i minst 50 meter och det är bara tillåtet att placera blomlådor på gator där
högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller lägre.
• Blomlådor ska alltid placeras i par minst 20 meter från en korsning och minst 50 meter mellan
paren.
• Det ska finnas fritt utrymme på vardera sida så att gående och cyklister kan ta sig förbi.
• Gatan där du sätter ut blomlådor måste ha utfarter från fastigheterna.
• Alla ägare till de fastigheter som direkt berörs ska vara positiva till att blomlådor ställs ut.
• Du som är ansvarig person för blomlådorna ska själv bo på gatan. Ansvarig person ska också
vara tillgänglig under semestertid.
• Lådorna ska inte göra gatan till en lekplats och är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka
på gatan.
• Blomlådorna får placeras ut efter att sanden på gatorna tagits bort, men tidigast den 1 maj, och
de ska vara borttagna senast den 15 oktober.
• Lådorna ska vara utformade enligt ritning från samhällsförvaltningen och hållas i prydligt
skick, lådorna ska vara utrustade med reflex väl synlig på alla sidor.
• Du ansvarar för att farthindren är placerade enligt riktlinjerna och att de inte flyttas runt på
gatan.
• Du ska flytta undan farthindren om kommunen av något skäl behöver utföra arbeten på gatan.
•Samhällsförvaltningen kan upphäva avtalet och ta bort farthindren om inte villkoren följs. Även
du kan upphäva avtalet och ta bort blomlådorna när som helst under avtalstiden.
• Samhällsförvaltningen handlägger och reglerar eventuella ersättningsanspråk från trafikanter
som fått skador av blomlådorna.
• Vid eventuella skador på farthinder kan den sökande inte kräva någon ersättning av
kommunen.

Jag har läst vilkoren
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