Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet
I det ständigt pågående trafiksäkerhetsarbetet är hastigheten en helt
avgörande faktor för att du, som bilförare, ska kunna undvika en olycka
och för att minska de skador som uppkommer om olyckan är framme.
Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) anser att utplacering av
blomlådor, som en åtgärd till minskad hastighet på bostadsgator, är en
bra lösning.
Ni erbjuds därför möjligheten att ställa ut blomlådor mellan 1 maj och
31 oktober enligt bilagda regler.
Följs inte reglerna dras rätten, för utplacering av blomlådor, in
omgående. Eventuella kostnader för teknik- och serviceförvaltningen för
att ta bort blomlådor kommer att faktureras den som är
blomlådsansvarig.
På bilagd svarsblankett önskas, namn på blomlådansvarig. För att få
placera ut blomlådor (eller förändra antal grupper el. dyl.) krävs ett
besök av kommunens tjänstemän som bedömer om möjlighet finns för
utplacering och var detta i så fall får göras (märkring på gata).
Dessutom skrivs ett avtal under. Någon särskild besiktning krävs inte
om blomlådorna placeras enligt tidigare överenskommelse. Dock måste
man varje år ansöka om att få ställa ut på överenskommen plats.
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Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet
Ett ökande tätortsproblem är den oro som föräldrar känner för sina
barns säkerhet i trafiken. Ett sätt att dämpa hastigheten är att låta
fastighetsägare placera ut blomlådor enligt följande:

Regler för blomlådor

∙ Lådorna får, efter tillstånd utfärdat av TSF Gata/Park, ställas ut under
tiden 1 maj till 31 oktober.

∙ Minst 30 meters fri sikt på var sida av blomlådorna.
∙ Minst 40 meter mellan blomgrupperna.
∙ Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
∙ Inga blomlådor får sättas ut innan plantering är gjord.
∙ Du som ansvarar för blomlådorna skall bo längs den gata där lådorna
ställs ut och blomlådorna skall stå i närheten av Din fastighet.

∙ Om kommunen inte hunnit vårstäda/sopa Er gata innan den 1 maj får
Ni vänta med att ställa ut blomlådorna tills detta har blivit åtgärdat.

∙ Du som ansvarar för blomlådorna är också skyldig att hålla rent i och
runt blomlådorna under den tid de är utplacerade.

∙ Blomlådorna får absolut inte fyllas med annat än planteringsjord och
växter.

∙ Tänk på att växterna inte får skymma sikten eller reflexerna på
blomlådorna.
Hur blomlådorna brukar placeras syns på figuren.
Minst 20 m

Minst 3,5 m

Ca 10 m

Det är viktigt att de fastigheter som finns i direkt anslutning till
blomlådorna är positiva till placeringen. Eftersom blomlådorna skall stå
ganska tätt kan detta påverka infarten till någon fastighet.
Parkering i samband med blomlådor kan ske om vägens bredd är minst
5,5 meter. Man parkerar då framför lådan, annars blir passagen för
trång.

Vad Ni som blomansvarig gör
1. Informera Era närmaste grannar
För att inte blomlådorna skall orsaka irritation från andra som bor efter
gatan, är det viktigt att Du informerar om att blomlådor kan ”dyka upp”
och skälet till detta. Vi har satt ihop en enkel folder som förklarar
bakgrunden till blomlådorna. Du som blomlådansvarig ansvarar för att
trycka upp och distribuera nödvändigt antal foldrar.

2. Bygger lådor
Det är Du som blomlådansvarig, eller tillsammans med Dina grannar,
som får bekosta och bygga blomlådorna enligt ritning. Vi vill att
blomlådorna har ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att
lådorna inte går att flytta hur lätt som helst. Använd ritning i detta
dokument. Reflexerna tillhandahålles av teknik- och
serviceförvaltningen.

3. Planterar och underhåller lådorna
Utöver blommor kan man använda låga buskar – gärna blommande.
Observera att det inte är acceptabelt med lådor utan blommor eller
annan godkänd växtlighet! Dessa skall skötas och vara kompletta under
hela säsongen.

4. Anträffbar blomlådansvarig
Om Du som blomlådansvarig åker bort under perioden blomlådor står
uppställda eller bor i sommarstugan etc. måste det finnas någon annan
person utmed gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå

problem eller klagomål på blomlådorna. Dessa måste även rensas och
skötas under hela perioden. Om lådorna flyttas av någon anledning så
är Du ansvarig för att de skyndsamt placeras på markerad plats.

5. Ingen lekplats
Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för
barnen. Detta måste motverkas. En bilist kan inte väja när han passerar
lådorna om barnen skulle göra något oväntat.

6. Lådorna får inte flyttas
Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära
trafikfara och att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får
blomlådorna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer
på platsen. Placering sker enligt markering på gata och karta utdelad av
kommunen.

7. Fordonsuppställning
Det är viktigt att Ni som ansvarar för blomlådorna ser till att parkering
av fordon i anslutning till lådorna sker enligt skiss i avtal. En
förutsättning är att blomlådorna är väl synliga under alla förhållanden –
även under mörker.

8. Ändring av beslut
Kommunen äger alltid rätt att dra in tillstånd även om ingen misskötsel
skett, om förutsättningar ändrats eller om placering visat sig vara
olämplig trotts att den uppfyller krav i övrigt. Detta sker endast om
trafiksituationen försämras av blomlådorna.
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--------------------------------------------------------------------------------Kontaktperson på teknik-och serviceförvaltningen är:
MARKS KOMMUN
TSF Teknik
Markus Hagman
511 80 KINNA
Tel 0320 – 21 71 73
E-post markus.hagman@mark.se

Ritning blomlåda
mm

Material till blomlådan
Material
Ben
Sarg
Träribba
Botten
Reflexmaterial

antal
4 st
12 st
4 st
8 st
1 st

dimensioner
75 x 75 mm, längd 500 mm
22 x 100 mm, längd 1000 mm
22 x 45 mm, längd ca 1045 mm
22 x 45 mm, längd ca 220 mm
9 mm playwood
2-4 st
Tillhandahålles av
teknik-och
serviceförvaltningen

Avtal för blomlådor
Vi vill ställa upp och underhålla blommor på:
Gata: _____________________________________________________
Antal: _____
från 1 maj till 31 oktober (förutsatt att vårsopning skett på
uppställningsplatsen).

Vi har tagit del av de krav och förutsättningar som gäller för att anordna
blomlådor.

Blomlådansvarig: __________________________________________
Adress: ___________________________________________________
Postadress: ________________________________________________
Telefon bostad: _____________________________________________
Telefon arbete: _____________________________________________
E-postadress: ______________________________________________

Kontaktuppgifter till granne eller annan ansvarig vid frånvaro:
Namn: ___________________________________________________
Adress: ___________________________________________________
Postadress: ________________________________________________
Telefon bostad: _____________________________________________
Telefon arbete: _____________________________________________
E-postadress: ______________________________________________

Blomlådansvarig

Marks kommun

________________________

___________________________

________________________

Markus Hagman

