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Information och regler gällande placering av blomlådor på kommunal gata 
 
Informationen riktar sig till den person som anmält intresse om trafiksäkerhet i 
form av att ställa ut blomlåda eller blomlådor på en gata.   
 
Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? 
 

• Du som ansvarar för blomlådorna måste bo och vara folkbokförd på den gata 
där blomlådorna ställs ut 

• Blomlådorna måste stå i närheten av din fastighet. Du kan inte bo på en gata 
och ställa ut lådorna på en annan gata.   

• Gatan där blomlådorna sätts ut måste vara minst 5 m bred och ha utfarter från 
villor. 

• Till ansökan om blomlådor måste det finnas med en platsbeskrivning och 
angivna mått så att det framgår att det är 50 meter fri sikt på var sida om 
blomlådorna. 

• De 4 närliggande fastighetsägare i anslutning till blomlådornas placering måste 
skriftligen intyga sitt godkännande till att placera blomlådorna vid deras 
fastighet.  

• Projektet pågår 1 år i taget och Tekniska enheten tar inget ansvar för 
blomlådor. Kommunen kan i sin roll som väghållare närsomhelst besluta om 
att blomlådor ej tillåts på viss sträcka oavsett om det funnits tidigare.  

• Kommunen kan också i specifika fall medge undantag från generella 
bestämmelser om det finns särskilda trafiksäkerhetsmässiga omständigheter. 

• Blomlådorna får ställas ut efter att Tekniska enheten godkänt ansökan och 
placeringstiden för blomlådorna är under perioden 1 juni – 30 september. 
Kommunen är väghållare och ansvarar för allt som ställs ut på vägarna, 
besluten kan därför inte överklagas.  
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Regler för utplacering av blomlådor 
 

• Kommunen markerar ut plats på vägen där blomlådorna skall stå. Dessa får ej 
flyttas 

• Blomlådor är i första hand avsett för kvarterstrafik, ej matarled/huvudled där 
exempelvis lokaltrafik kör. 

• Se illustration nedan för placering av blomlådorna, minst 20 meter till 
gatukorsning och 10 meter mellan blomlådorna. Detta avser en väg som är 
minst 5 meter bred. 

 
 
Din uppgift som kontaktperson är: 
 

• Informera närmaste grannar så att det inte uppstår irritation för andra som bor i 
kvarteret. 

• Om ansökan, inklusive skissen på placering av blomlådorna, godkänns av 
Tekniska enheten skickas en ritning till dig över hur blomlådorna skall se ut. 
Det är du som kontaktperson, eller du tillsammans med grannarna, som får 
bekosta och bygga blomlådorna.  

• De reflexer som skall sitta på blomlådorna bekostar Tekniska enheten som 
delar ut reflex på plats för att se att blomlådan är byggd enligt ritning. 

•  Plantering av blomlådorna vara klar innan blomlådan ställs ut. Du bekostar 
inköp av blommor, penséer är att föredra, och blomjord samt planterar dessa i 
blomlådan. Blommorna måste underhållas hela perioden som blomlådorna 
står framme på gatan. 

• Under hela perioden som blomlådorna står ute på gatumark måste finnas en 
kontaktperson som Tekniska enheten kan återkoppla till vid eventuella 
klagomål.  

• Du som kontaktperson ansvarar så att ingen bilist parkerar i närheten av 
blomlådorna eftersom blomlådor kan bli ett hinder för övriga trafikanter.  

• Som kontaktperson ansvarar du för att blomlådan ej flyttas då det kan innebära 
en trafikfara.  


