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Tillstånd för utställning  
av blomlådor 
 

  

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och skicka den signerad till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred eller scannad via e-post till 
någon av de angivna kontaktpersonerna i informationsbroschyren. Vid frågor kontakta någon 
av de angivna kontaktpersonerna. 
 
 
     Nytt tillstånd         Förnya tillstånd 
 

Ansökan gäller 

Gata, önskad  placering (t.ex. Långgatan 1-4)  

Önskat antal blomlådor         2       3        Fler _______  
 

Kontaktperson 1 

För- och efternamn  

Adress  

Postnr och postadress  

Telefon/mobil  

E-post  
 

Kontaktperson 2 

För- och efternamn  

Adress  

Postnr och postadress  

Telefon/mobil  

E-post  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tillstånd för utställning  
av blomlådor 
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Härmed intygar jag att jag tagit del av villkor och regler som gäller för att få sätta ut blomlå-
dor som farthinder på min gata.  
Jag förbinder mig också om att alla villkor är uppfyllda samt att reglerna ska efterföljas un-
der hela tillståndsperioden.  
 
Namnteckning 
kontaktperson 1  

Namnförtydligande  

Ort och datum  
 
Namnteckning 
kontaktperson 2  

Namnförtydligande  

Ort och datum  
 
 

 

 

 

 

Godkännande (fylls i av ÖSK) 
Antalet blomlådor placerade 
enligt bifogad kartskiss  

Namnteckning  
ÖSK  

Namnförtydligande  

Ort och datum  
 
 
 
 
 



 

 

Tillstånd för utställning  
av blomlådor 
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Berörda fastighetsägares godkännande 

För- och efternamn  

Gatudress  

Namnteckning  
 
För- och efternamn  

Gatudress  

Namnteckning  
 
För- och efternamn  

Gatudress  

Namnteckning  
 
För- och efternamn  

Gatudress  

Namnteckning  
 
För- och efternamn  

Gatudress  

Namnteckning  
 
För- och efternamn  

Gatudress  

Namnteckning  
 
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen: 
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse 
om uppgifterna är felaktiga. Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 
00 00.  
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