SAMHÄLLSFÖRVALTNINGEN

Vem är ansvarig?
Den sökande:
Det är du som har sökt tillstånd för att placera ut blomlådorna som står för tillverkningen av och kostnaden för dem. Du äger dem och ska se till att de sköts på
rätt sätt. Du har även ansvaret för att de tas in när säsongen är slut samt förvaras
på lämplig plats. Om de går sönder är det du som lagar dem.

Blomlådor på gatan
- hur och varför

Kontaktpersonen:
Det är kontaktpersonen som ansvarar för att blomlådorna sköts.
Kontaktpersonen ska kunna nås under hela tiden då blomlådorna står ute.
Kommunen:
Under säsongen kontrolleras vi blomlådorna, både att de är rätt placerade och att
de är planterade. Vid behov uppmanas kontaktpersonen att rätta till det som är
fel.
Om inte felet rättas till flyttar kommunen blomlådorna och kontaktpersonen får
betala för det.
Trafikanterna:
I Trafiklagstiftningen läggs det stort ansvar på bilförarna att anpassa hastigheten
till omständigheterna. Kör en bilist (eller annan trafikant) på blomlådan och skadar fordonet eller blomlådan anses oaktsamheten ligga på bilföraren.
Föräldrar:
Föräldrar ska lära sina barn att bete sig bra i trafiken.
Gatan är ingen lekplats utan används av både gående och andra trafikanter för
att förflytta sig.
Blomlådor innebär inte att barn får leka fritt på gatan, men kanske kan blomlådorna bidra till att skapa en trafiksituation där föräldrar kan känna sig lite mer
trygga när barnen tar sig till och från hemmet.
Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
Brunnshusgatan 4
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 81 57, 34 81 67
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Grundkriterier för att få tillstånd att ställa blomlådor
på gatan:
• Du som ansöker om tillstånd ska bo utefter gatan
• Gatan ska ha utfarter från villor eller bostadshus
• Gatan får inte vara huvudled eller bussgata
• Gatan ska inte ha trottoarer
• Gatan ska inte ha andra hastighetsskänkande åtgärder

Privatpersoner som bor i Härnösands kommun kan få tillstånd
att sätta ut blomlådor på gatan. Syftet är att sänka hastigheten
och därmed öka trafiksäkerheten.

Vill du ha blomlådor på gatan? Så här gör du:
1. Ta kontakt med samhällsförvaltningen eller hämta en ansökningsblankett på kommunens hemsida www.harnosand.se. I samma
dokument finns ritning på blomlådorna och de gällande riktlinjerna
2. Alla på gatan måste inte vara överens om att placera ut blomlådor.
De som har brevlåda, soptunna eller infart alldeles i närheten av en
blomlåda måste dock godkänna att de placeras ut..
3. När och de närmast berörda har läst igenom riktlinjerna och skrivit
på godkännandet, samt utsett en kontaktperson, skickas ansökan till
samhällsförvaltningen.
4. Om samhällsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att ställa ut
blomlådor på din gatan får du tillstånd till detta. Tillståndet skickas
per post till kontaktpersonen, och först då får blomlådorna ställas
ut. Om gatan bedöms som olämplig att ha blomlådor på kommer ett
avslag skickas till kontaktpersonen.
5. Om blomlådorna ska nytillverkas eller användas för första gången
i Härnösands kommun ska de godkännas innan de får ställas ut.
Kontakta samhällsförvaltningen för godkännande och för att
få anvisning om var de ska stå.
6. Blomlådorna ska vara planterade med lågväxta blommor och skötas
under hela säsongen så att de ser bra ut. När säsongen är över tar du
bort blomlådorna från gatan.
Tillstånden gäller ett år i taget och bara under sommarsäsong. Har ni
tillstånd ett år är ni inte garanterade tillstånd året efter. Det behövs inga
skyltar eller liknande som varnar för blomlådorna. Kommunen ersätter
inte blomlådor som inte får sättas ut på gatan på grund av indraget eller
ej förnyat tillstånd.

Hur ska en blomlåda skötas?
Du som har fått tillstånd för blomlådor på gatan ansvar för att
blomlådorna sköts om.
I riktlinjerna kan du läsa om de krav som finns på hur blomlådorna ska skötas.
I skötseln ingår bland annat att
se till att blomlådorna står på
rätt plats under hela säsongen.
Samhällsförvaltningen märker
ut på gatan var blomlådorna
ska vara placerade.
Blomlådorna ska vara
planterade med blommor
som vattnas och vid behov
rensas, inget skräp får lämnas
på gatan.
Blommorna får inte vara så
höga att de kan dölja ett barn
bakom. Höjden på blomlådor
och blommor får sammanlagt
vara högst 80 cm. Blomlådorna får inte kompletteras av
leksaker eller annat som ställs
på gatan, och bilar får inte parkera framför eller bakom dem.

