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Information blomlådor 
 

  

Blomlådor för bättre 
trafiksäkerhet 

 
 
 

 
 
 

Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. 
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Blomlådor för bättre trafiksäkerhet 
Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på ”sin” gata för att sänka bilarnas hastighet. 
Vilka krav och förutsättning som gäller finns i denna broschyr. 
 
 

Så ansöker ni, steg för steg 
 

1. Kontrollera att villkoren som krävs för att få tillstånd är uppfyllda. Villkoren finns på 
nästa sida i denna broschyr. Läs även igenom reglerna som även finns i denna bro-
schyr. 

2. Utse 1-2 kontaktpersoner. Fyll i ansökan ”Tillstånd för utställning av blomlådor”, 
som finns på ÖSK:s hemsida eller kontakta någon av kontaktpersonerna i slutet av 
denna broschyr så postar vi den till er. Glöm inte informera samtliga grannar på ga-
tan! Skicka in ansökan påskriven av kontaktpersonen/-erna samt de fastighetsägare 
som direkt påverkas av blomlådorna. Hanteringen underlättas om ni bifogar en karta 
över var ni önskar att blomlådorna ska placeras.  

3. ÖSK behandlar er ansökan (kontrollerar att villkoren är uppfyllda och om föreslagen 
placering är lämplig eller någon annan placering kan vara aktuell) vilket kan ta 3-8 
veckor. Därefter kommer en anställd från ÖSK ut och träffar kontaktpersonen/-erna 
och bestämmer slutgiltig placering av blomlådorna, överlämnar ritning (finns även på 
ÖSK:s hemsida) samt fyra reflexer som ska monteras på blomlådorna.  

4. När blomlådorna är byggda och utplacerade enligt överenskommen placering kontak-
tar ni oss så besiktigar vi blomlådorna på plats. Om villkoren och reglerna är upp-
fyllda, får ni tillståndet på platsen. 

5. Tillståndet gäller för tre år i taget och måste sedan tecknas om. Har ni tillstånd tidi-
gare får ni automatiskt en ny ansökningsblankett under vintern när tillståndet gått ut, 
vilket görs för att säkerställa att kontaktpersonen bor kvar på gatan.  

6. Om ni vill förnya tillståndet gäller samma förutsättningar som i det gamla tillståndet. 
Tillståndet ska alltid förnyas om kontaktperson byts eller om ni eller vi vill/behöver 
förändra något. Det kan t.ex. vara att ni vill ha fler eller färre blomlådor, att vi ska 
bygga om gatan, m.m. 
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Villkor 
Följande villkor och förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska vara aktuellt för er 
att ansöka om tillstånd att ställa ut blomlådor. Om förutsättningarna förändras under aktuell 
tillståndsperiod kan tillståndet dras in.  
 

- Kommunen ska vara väghållare på gatan (se www.nvdb.se)  
- Gatan ska vara en bostads-/villagata, alltså kantas av bostäder. 
- Gatan får inte vara trafikerad av buss i linjetrafik. 
- Gatan får inte vara en huvudgata, alltså en större väg. 
- Det får inte finnas separerad gång- eller cykelväg i anslutning till gatan. Trottoar i di-

rekt anslutning till körbanan är okej.  
- Körbanan ska vara minst 5 meter bred (kan vara mindre om ”vingen” på gatan an-

vänds som körbana). 
- Sikten ska vara fri på ett avstånd av ca 30 meter på var sida om blomlådorna. 
- Blomlådorna ska vara byggda enligt överlämnad ritning. 
- Blomlådorna får inte stå mindre än ca 15 meter från en korsning. 
- Blomlådorna ska placeras med minst 9 meters mellanrum så att räddningsfordon kan 

passera.  
- Blomlådor ska kunna placeras så att de inte blockerar in- och utfarter till fastigheter. 
- Kontaktpersonen-/erna ska bo på gatan 
- Kontaktpersonen-/erna förbinder sig till att alla boende på gatan som passerar blom-

lådorna är informerade om att de kommer att komma upp och att alla boende är in-
formerade om reglerna samt ombesörjer så att berörda fastighetsägare där blomlå-
dorna placeras även signerar tillståndet.  

- Kontaktpersonen-/erna förbinder sig att även kontinuerligt informera nyinflyttade på 
gatan om blomlådorna. 

- Kontaktpersonen-/erna förbinder sig till att reglerna i denna broschyr uppfylls under 
hela tillståndsperioden samt ansvarar för alla kostnader rörarande byggnation av 
blomlådor samt plantering, skötsel och underhåll.  

- ÖSK förbehåller sig rätten att i enskilda fall på grund av lokala förutsättningar på el-
ler i anslutning till gatan, som inte finns med här ovan, avslå en ansökan. 
 

Regler 
Följande regler gäller under hela tillståndsperioden: 
 

- Blomlådorna får ställas ut först när vårens sandsopning är utförd. Det kan variera från 
ort till ort och är beroende av vädret. Sandsopning brukar ske under perioden april-
maj. 

- Blomlådorna ska tas bort från gatan senast 30 september. 

http://www.nvdb.se/
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- Blomlådorna ska vara hela och rena och området runt blomlådorna ska vara städat. 
- Det ska alltid finnas blommor/växter i blomlådorna under hela perioden de står ut-

ställda och de ska skötas av kontaktpersonen-/erna. 
- Blommorna/växterna i lådan får inte vara högre än 30 cm och inte hänga över kanten 

så att de täcker reflexerna. 
- Blomlådorna får inte flyttas när de ställts ut mer än för underhåll och reparation.   
- Det är inte tillåtet att parkera 15 meter från och mellan blomlådorna.  
- De bestämmelser som gäller för träd och buskar i anslutning till kommunal gata ska 

vara uppfyllda på hela gatan. Information finns på ÖSK:s hemsida. 
- ÖSK och ÖSK:s entreprenörer äger rätt att tillfälligt flytta blomlådorna om särskilda 

skäl föreligger. 
 
Om reglerna inte efterlevs har ÖSK rätt att dra in tillståndet och då ska blomlådorna tas bort. 
Tas inte blomlådorna bort inom angiven tid äger ÖSK rätt att hämta in lådorna som sedan 
kan hämtas på anvisad plats i respektive kommun.  
 

Exempel på hur lådorna bör placeras 

min 15 m från 
korsning 

min 4 m  
min 9 m  
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Kontaktpersoner ÖSK 
Frågor om ansökningsblankett, administrativ handläggare: 
Ulla Nilsson, ulla.nilsson@osk.hultsfred.se, 0495-24 15 08 
 
Ansvariga för placering och beslut: 
Amanda Wassberger, amanda.wassberger@osk.hultsfred.se, 0495-24 07 29 
Hanna Ivarsson, hanna.ivarsson@osk.hultsfred.se, 0495-24 07 30 
Mikael Nilsson, mikael.nilsson2@osk.hultsfred.se, 0495-24 07 03 
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