Tekniska förvaltningen

Mark- och
gatuavdelningen

Till er som vill ha blomlådor

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet
Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på
försök godkänna utplacering av blomlådor på boendes egen bekostnad. Vissa
regler måste dock följas och en ansökan lämnas till mark- och gatuavdelningen
för godkännande innan utplacering.

Om gatan
Ni som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna
ställs ut.
Lådorna får ställas ut efter samråd med oss under tiden 1 maj till 15
oktober.
Godkännandet för utplacering gäller ett år i sänder.
Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från villor.
En fri sikt på var sida av blomlådorna på minst 50 meter ska uppfyllas.
Avståndet mellan två grupper med blomlådor ska vara minst 100
meter.
Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
Hur blomlådorna brukar placeras syns på figurerna. Det är viktigt att
de villor som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till
placeringen. Genom att blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta
påverka infarten till någon villa.
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Hur blomlådorna brukar placeras syns på nedanstående
figurer
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Vad ni som kontaktperson gör
Anträffbar kontaktperson
Om ni som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i
sommarstugan måste det finnas någon annan person på gatan som vi
kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på
blomlådorna.
Ingen lekplats
Det kan förekomma att lådorna blir en spännande lekplats för barnen.
Detta måste ni motverka då en bilist inte kan väja när han passerar
lådorna om barnen skulle göra något oväntat.
Kostnader
Samtliga kostnader för anläggande och skötsel av blomlådorna samt
eventuell erforderlig skyltning bekostas av sökanden eller föreningen.
Planterar och underhåller lådorna.
Lådorna får inte flyttas.
Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller
att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna
med den placering som vi tillsammans med Dig bestämmer på platsen.

Mark- och gatuavdelningen
Tillhandahåller ritning till blomlåda samt reflexer.
Bestämmer tillsammans med Dig var lådorna placeras.
Tar ansvaret och de klagomål som kan uppstå på grund av
blomlådorna.
Vi kan, om vi får uppgifter från Er på bilister som medvetet saboterar
eller flyttar lådorna, se till att polisen får åtgärda detta.
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Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet
Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker nog inte på att precis
samma faror som jag upplever på min gata finns på alla andra gator också. Det är först
då det händer något som man reagerar.
För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik grannar och
arbetskamrater emellan.
Försöket med blomlådor bygger på en tolkning i Trafikförordningen (TrF 1998:1276). I 3
kap 14 § under hastighet står det:
”Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till
väg-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt
trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller
kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande körbanan
eller vägrenen som han kan överblicka och framför varje förutsett hinder”.

Bilisten måste börja ta större ansvar
Vi måste kunna kräva ett större ansvar av bilförarna.
En bilist måste sänka hastigheten, visa hänsyn och vara föredöme utifrån de regler som
finns. Kör jag som bilist i ett villaområde sänker jag hastigheten med hänsyn till de
boende och inte om det finns barn eller blomlådor på gatan. Ett barn kan ju springa ut när
som helst och var som helst.

Hastighetsanpassning är viktigt
En bilist som kör i ett villaområde där husen ansluter mot gatan måste förvänta sig att
barn finns och kan rusa ut på gatan. Hastigheten måste vara mycket låg – utan både
blomlådor och vägmärken.
Därför anser vi det tillräckligt att lådornas enda utmärkning är de reflexer som finns på de
sidor som är mot trafiken och att blomlådorna placeras väl synliga. Kör en bilist på
blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren.

Vad gör Ni?
Ring till Urban Nivfors eller Lisa Jonsson, telefon 0227-600 000 för att få en ansökan om
placering av blomlådor, ritningar över hur blomlådorna ska byggas och bestämma en tid
då vi gemensamt med Er bestämmer var lådorna ska placeras.
Med vänlig hälsning
Tekniska förvaltningen
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