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ANSÖKAN 
Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Kungsörs kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Kungsörs kommuns hemsida. 

Information om regler kring blomlådor finns på www.kungsor.se    
Blomlådorna får vara utställda på gatan under perioden 15 maj-1 november. 

Tillstånd att placera ut blomlådor 
Avser år Avser område/gata Datum för ansökan 

Kontaktpersoner 
Namn Namn 

Adress Telefon dagtid Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon E-postadress Mobiltelefon 

Övrigt 
Här kan du skriva ett meddelande till handläggaren 

Informationsblad 
Vi önskar få informationsblad som vi kan dela ut till grannar Antal informationsblad som behövs 

 Ja  Nej 

Vi har tagit del av ”Riktlinjer för utplacering av blomlådor” och ”Ritning och placering av blomlåda”.  
Om ansökan beviljas intygar vi att blomlådorna placeras och sköts enligt de villkor och regler som presenterats. 

Underskrift av kontaktpersoner 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Blanketten skickas till 
info@kungsor.se 

 Godkännande av ansökan 

(Fylls i av Kungsörs kommun)
Godkännande Datum och signatur 

 Godkänns Godkänns inte
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Medgivande av grannar för att placera ut blomlådor på följande gata 
Gatans namn 

      

Jag godkänner att blomlådor placeras ut på ovanstående gata. Fylls i för hand av grannar som berörs. 
För- och efternamn Gatunummer Datum 
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