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Blomlådor för att dämpa hastigheten på gatan 

För att få en tryggare och säkrare trafikmiljö får blomlådor placeras på gatan. 
Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan. Du som fastighetsägare 
kan medverka till att sänka fordonens hastighet genom att placera ut blomlådor enligt de 
här angivna reglerna: 

 Tillstånd söks via kommunens e-tjänst eller direkt hos Kommunens Gatuavdelning. 

 Tillståndet gäller för 1 år i taget. 

 En kontaktperson ska finnas, som ansvarar för blomlådorna. Ansvaret innefattar: 

 Renhållning (städning och sopning) runt lådorna 

 Att blommor eller gröna växter är planterade i lådorna 

 Regelbundet kontrollera att lådorna är korrekt placerade 

 Kontaktpersonen ska bo på den gata där blomlådorna ställs ut. 

 Fastighetsägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna ska vara positiva till 

utplaceringen. 

 Blomlådorna får ställas ut under tiden 1 maj – 1 november. Dessa tider gäller under 

förutsättning att vårens sandupptagning är slutförd samt höstens lövupptagning 

respektive snöröjning ej påbörjats. Är sandupptagningen inte utförd 1 maj kan ni 

själv sopa under blomlådorna eller vänta med utplacering tills sopning gjorts. 

 Gatan ska vara en lokalgata med täta utfarter från villor utan genomfartstrafik och 

utan busstrafik. 

 Platsen där blomlådorna står ska vara belyst nattetid. 

 Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter och enligt 

Trafikverkets regler, figuren nedan.  

 Blomlådorna bygger ni själva enligt kommunens ritningar, se nästa sida. 
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Material till blomlådan: 

 Ben, 4 st. 75 x 75 mm, längd 500 mm. 

 Sarg, 12 st. 22 x 100 mm, längd 1000 mm. 

 Sarg, 12 st. 22 x 100 mm, längd 1000 mm. 

 Täckribba: 

 4 st. 22 x 45 mm, längd ca 1045 mm. 

 8 st. 22 x 45 mm, längd ca 220 mm. 

 Bottenstöd, 3 st. 38 x 100 mm, längd ca 960 mm. 

 Botten, 9 mm plywood. 

 Reflexer, 4 st. tillhandahålls av Kommunens Gatuenhet. 

 

 

 

 
Reflexer placeras på lådans 4 sidor 


