Information
Information till sökande om blomlådor som
hastighetsdämpande åtgärd
Vi i Kungälvs kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten på olika sätt.
Men om du upplever att bilisterna ändå kör för fort där du bor så kanske blomlådor är
något för dig.
Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och
sänka hastigheten. Samtidigt ser de trevliga ut.
I det här faktabladet går vi igenom vilka allmänna regler som gäller. Först och främst
måste du söka tillstånd kommunen eftersom vi ansvarar för gatan och alla gator inte
lämpar sig för blomlådor. Vi beslutar också om var blomlådorna ska placeras. Allt för att
trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt.

Så här ansöker du
1. Hör av dig till Kungälvs kommuns kontaktperson och tala om vilken gata
det gäller samt var på gatan du önskar blomlådor. Du kan skriva ut ansökan
på kommunens hemsida.
2. Om vi anser att din gata är lämplig för blomlådor skickar vi en skiss där du
kan rita in placering av blomlådor, samt ansökningsblankett. Kom ihåg att
berörda grannar också måste ge sitt medgivande.
3. När vi mottagit din ansökan skickar vi ett avtal och en ritning för byggande
av blomlådorna. Du får även ett informationsblad att ge till dina grannar.
4. När blomlådorna är färdiga kontaktar du oss för besiktning och för att vi ska
märka ut lådornas placering på gatan. Du får då även de reflexer som ska
monteras på lådorna.
5. Tillståndet gäller ett år i taget. Du som har tillstånd måste på nytt söka för
nästkommande år.

Allmänna
Allmänna bestämmelser
1. Du som ansöker och ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där de
ska placeras. Lådorna ska stå i närheten av din fastighet. Gatan måste ha
utfarter från villor.
2. Det är viktigt att de fastigheter som finns i anslutning till blomlådorna (oftast
fyra fastigheter) är positiva till placeringen. Berörda grannar ska lämna
skriftligt medgivande på din ansökan.
3. Blomlådorna ska byggas enligt Kungälvs kommuns ritning (finns på
kommunens hemsida). Du bekostar själv tillverkningen av lådorna, in- och
utsättning
av lådorna,
planterar blommor och sköter dem. Om
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blomsterlådorna
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dras in av annan anledning, bekostar du även
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borttransport av lådorna.
4. Lådorna får vara utplacerade på gatan under perioden mellan den 1 april till
den 30 november, d v s inte under vintertid då det måste finnas plats för
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snöröjning. Om gruset på gatorna inte har sopats i området före den 1 april
kan du antingen själv sopa på under blomlådorna eller vänta med
utplaceringen tills sopningen är gjord.
5. Det ska vara minst 50 meter fri sikt på var sida om blomlådorna. Undantag
finns.
6. Alla lådor längst en gata ska vara av samma sort.

Placering
Hur blomlådorna placeras syns på figurerna nedan. Det måste finnas fri sikt på minst
50 meter på var sida om blomlådorna. De får inte placeras närmare en gatukorsning än
20 meter och avståndet till närmsta blomlådegrupp ska vara minst 75 meter. Lokala
variationer kan förekomma.

Kontaktpersoner
Kristina Hellström
Trafikingenjör

telefon: 0303-23 94 76
e-post: kristina.hellstrom@kungalv.se

Ebbe Borg
Trafikingenjör

telefon 0303-23 95 87
e-post: ebbe.borg@kungalv.se

TRAFIK GATA telefon:
PARK
0303-23 95 88

Björn
Carlsson
SAMHÄLLSBYGGNAD
Trafikingenjör

e-post: bjorn.carlsson@kungalv.se

ADRESS

SAMHÄLLSBYGGNAD

TELEFON
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

