
 

Riktlinjer kring blomlådor  
Allmänt  
Kommunens gator är till för allmänheten och ska vara framkomliga för allmän trafik. 

Som en hastighetssänkande åtgärd kan fastighetsägare ansöka om att få placera ut 

blomlådor på sin villagata. Placeringen på blomlådorna är gjord så att fordon från 

räddningstjänsten och andra servicefordon kan komma fram vid behov.  

Blomlådornas funktion är att sänka hastigheten på passerande fordon och inte att hindra 

fordon från att passera. Att placera ut andra saker eller flytta blomlådorna från deras 

markerade platser utan överenskommelse med väghållaren är inte tillåtet.  

Förutsättningarna för att få tillstånd att placera ut blomlådor är bland annat att gatan är 

en låg�eller mellantrafikerad gata med utfarter från villor samt att lådorna kan placeras 

på ett sådant sätt att de fyller sin funktion. 

Ägande  
Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan. Blomlådorna kan antingen 

byggas efter den ritning som finns på kommunens hemsida eller köpas av kommunen till 

en kostnad av 1 250 kronor. Kontakta kommunens växel på telefon 0470-410 00 för mer 

information.  

Namninsamling  
75 procent av de boende längs med gatan bör ställa sig positiva till utplacering av 

blomlådor för att åtgärden ska kunna genomföras. Detta görs genom en namninsamling. 

Tillsammans med namninsamlingen bifogas även ett underlag där man anger önskat 

antal blomlådor och placering av dessa. Detta lämnas in till trafikenheten för beslut.  

Placering av lådor  
Lådorna måste placeras enligt gällande mått vad gäller framkomlighet.  



 

Lådorna ska placeras minst 15 meter från korsningar. Kommunen märker ut platserna 

där lådorna ska stå. Antal lådor och lådornas placering beror på gatans storlek och 

utformning.  

Det krävs muntligt eller skriftligt godkännande av den fastighetsägare vars 

fastighetsgränser påverkas av blomlådornas placering på gatan.  

Lådorna ska vara utformade och reflexsatta enligt ritning med reflexen vänd mot 

trafiken. Lådorna får stå utställda mellan den 15 april och 15 november. Om lådorna ställs 

ut innan sandupptagning utförts på gatan åligger det kontaktpersonen att se till att 

gatan blir sopad 10 meter före och efter lådorna.  

Avtal mellan kommunen och de boende  
Ett avtal upprättas mellan kommunen och de boende. En person blir kontaktperson för 

gatan och minst en person utses som ersättare. Kontaktpersonen tecknar avtal med 

kommunen och är personligen ansvarig för att avtalet följs. När avtalet är påskrivet av 

båda parter och platserna utmärkta kan blomlådorna placeras ut.  

Kontaktpersonens ansvar  
Kontaktpersonen är personligen ansvarig för att: 

• avtalet följs  

• lådorna byggs enligt kommunens ritning eller köps av kommunen  

• lådorna har godkända reflexer från båda håll som är hela och rena  

• lådorna är väl planterade och att jorden fyller lådan upp till cirka 1 cm från 

överkant.  

• lådorna alltid står på av kommunen märkta platser med rättvända reflexer  

• lådorna tas in och ställs ut enligt avtalade datum  

• ersättare finns angiven om man själv inte är anträffbar  

• meddela eventuella förändringar  



 

Ersättare för kontaktpersonen när denne är bortrest med mera 
Är man kontaktperson och åker bort eller av annan anledning inte är anträffbar måste 

det finnas någon annan att kontakta om det uppstår problem. Kan kommunen inte få tag 

på kontaktpersonen eller dennes ersättare inom 3 arbetsdagar eller om påtalad brist inte 

åtgärdas efter uppmaning, kan kommunen låta åtgärda bristen på kontaktpersonens 

bekostnad. Detta faktureras i efterhand kontaktpersonen. Vid akuta trafikfarliga 

situationer kan väghållaren utan dröjsmål vidta de åtgärder som krävs för att 

upprätthålla trafiksäkerheten.  

Plantering  
Planteringen ska vara riklig och lådan ska se väl planterad ut på håll. Planteringar långt 

ner i lådan gör att man uppfattar att lådan saknar plantering. Växternas bör sticka upp 

över lådans kant mellan 10–30 cm och växterna byts ut efter behov, vår/sommar/höst. 

Lådor som saknar plantering kan plockas in på kontaktpersonens bekostnad om det inte 

sker någon rättning efter påpekande.  

Aktiva val för god trafikmiljö  
Barn kan ibland tycka att blomlådor är en spännande lekplats och detta måste vi hjälpas 

åt att motverka. Gatan är ingen lekplats. En levande dialog kan bidra till en ökad 

medvetenhet och en större benägenhet att göra aktiva val som bidrar till en god 

trafikmiljö för alla 
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