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- MARK OCH PLANERING - 

ANSÖKAN om utsättning av blomlådor som 
farthinder 

  Ny ansökan 

  Ansökan om förnyelse 

 
 

 

Sökande 
Namn 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

E-post Telefon 

Kontaktperson 
 Kontaktperson 1:a hand 

E-post Telefon 

Ansökan avser 
Antal lådor Gata/plats 

Godkännande av förening/samfällighet 
 

Namnteckning Namnförtydligande 

Godkännande av berörda grannar (minst 50% av grannarna måste godkänna utplaceringen av blomlådor) 
   

Namnteckning Namnförtydligande 

Namnteckning Namnförtydligande 

Namnteckning Namnförtydligande 

Namnteckning Namnförtydligande 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

Namnteckning  Namnförtydligande 

Använd separat papper om inte raderna räcker till. 

Ansökan inlämnas/skickas till, Heby kommun, Tekniska enheten, 744 88 HEBY. 

De anmälda uppgifterna kommer att registreras av Tekniska enheten och är tillgängliga för allmänheten. Den 
registrerade har rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de egna personuppgifterna som finns i registren. 
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Alla vill att det ska vara trafiksäkert i den egna boendemiljön. De faror som upplevs vid den egna bostaden 

finns också på andra bostadsgator. Många reagerar först när det händer något. För att öka trafiksäkerheten är 

det nödvändigt att vi börjar prata om de faror som finns och om hur riskerna ska minimeras. 

Ett större ansvar måste läggas på fordonsförarna. I ett bostadsområde där husen ansluter mot gatan måste man 

förvänta sig att barn kan springa ut på gatan. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller  

kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som kan överblickas eller går att förutse. 

För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet att under sommartid ställa ut 

blomlådor på gatan. Blomlådorna ska vara väl synliga och försedda med reflexer på de sidor som är vända 

mot trafiken. Blomlådor placeras ut på boendes egen bekostnad. 

 

Hur går jag tillväga? 

För att få placera ut blomlådor krävs ett godkännande från Tekniska enheten, 

med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 

 Vissa regler måste följas. 

Ni som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där blomlådorna ställs ut. 

Vid ett godkännande av Samhällsbyggnadsnämnden får blomlådorna ställas ut under tiden 15 maj till 

15 oktober. Om gatorna i området hunnit sopas före 15 maj får blomlådorna ställas ut tidigare. 

Tillståndet gäller tillsvidare men ändras förutsättningarna skall detta meddelas genom en ny ansökan. 

Gatan där blomlådorna ställs ut måste ha utfarter från villor. 

Den fria sikten på båda sidorna av blomlådorna ska vara minst 50 meter. 

Avståndet mellan två grupper av blomlådor ska vara minst 100 meter. 

Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. 

Hur blomlådorna brukar placeras framgår av ritningarna. 

Det är viktigt att de villor som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom 

att blomlådorna ska stå relativt tätt kan det påverka infarten till någon villa. 

Det är mycket viktigt att blomlådorna inte flyttas då det kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten 

begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering vi tillsammans bestämmer. 
 

Kontaktpersonens ansvar 

Kontaktpersonen ska vara anträffbar. Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller vistas i 

sommarstugan måste det finnas någon annan som tar över ansvaret för blomlådorna. 

Det kan förekomma att platsen där blomlådorna är placerade blir en spännande lekplats för barn. Detta måste 

motverkas då en fordonsförare inte kan väja vid passagen av blomlådorna om barnen skulle göra något oväntat. 

Gaturummet får inte bli en lekplats! 

Samtliga kostnader för anläggande och skötsel av blomlådorna samt eventuell nödvändig skyltning bekostas 

av sökanden (förening/samfällighet). 

 

Tekniska enhetens ansvar 

Vi bestämmer tillsammans med dig var blomlådorna ska placeras. 

Vi tar ansvaret för de klagomål som kan uppstå på grund av blomlådorna. 

Vi kan, om vi får uppgifter från er på bilister som medvetet saboterar eller flyttar blomlådorna, se till att 

polisen åtgärdar detta.



060315  

 
Vid ytterligare frågor kontakta Heby kommun 

Medborgarservice: 
Tel: 0224-36000 
E-post: information@heby.se 

 
E-postadress till handläggare är förnamn.efternamn@heby.se 
Blanketter och mer information finns på vår hemsida www.heby.se 
 

 

Ritning blomlåda 
 

Utformningen av blomlådorna kan ske efter nedanstående ritning. Önskas 
andra konstruktioner av blomlådornas utformning skall dessa godkännas av 
Tekniska enheten före utplaceringen 

 

 

Godkänt reflexmaterial ordnas av sökande, placeras på lådans sidor. 

Material till en blomlåda: 

 Antal Dim. 

Ben 4 st 75x75 mm, längd 500 mm 

Sarg 12 st 22x100 mm, längd 1000 mm 

Täckribba 4 st 22x45 mm, längd 1045 mm 

Täckribba 8 st 22x45 mm, längd 220 mm 

Bottenstöd 3 st 38x100 mm, längd ca 960 mm 

Botten 1 st 9 mm plywood 

mailto:information@heby.se
mailto:förnamn.efternamn@heby.se
http://www.heby.se/
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Placering av blomlådor 

 
 

Hur två lådor placeras syns på nedanstående figur, se även anvisningen på 
ansökan 

 
 

Körbana  

 
 
 
 

 
  

Minst 8 m 

 
 

Gångbana 

 

 
Hur tre lådgrupper placeras syns på nedanstående figur, se även anvisningen på 
ansökan 

 
 

Minst 4 m 

Minst 4 m 
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Minst 7 m 

Gångbana 

Körbana 
 
 

 

Minst 8 m Minst 8 m 

 

 

 
Minst 4 m 




