
   

Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 

Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

A
n

sö
k

an
 

 
 

 

Ansökan 

 
 

Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor som tillfälliga 

farthinder 

Gatuadress där blomlådor önskas placeras 

Gata/Väg Adress Nr 

Ort 

 

Kontaktperson 

Namn 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon/mobil e-post 

 

Ersättare för kontaktperson 

Namn 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon/mobil e-post 

 

Jag har tagit del av riktlinjer för blomlådor som tillfälliga fartdämpade åtgärder 

 

Ort och Datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 
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Granneintyg 

Namn Adress Positiv Negativ 
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Informations till dig som är kontaktperson 

1. Informerar boende längs gatan. 

För att skapa förståelse är det viktigt att du informera de boende efter gatan och skälet 

till varför blomlådorna placeras ut, samtidigt som du tar in namnunderskrifter. 

Kommunstyrelsen har beslutat att en majoritet av de boende längs gatan måste vara 

positiva till blomlådorna innan de får ställas ut.  

 

2. Beslutsprocessen 

När alla blivit informerade och du har fått deras namnunderskrifter fyller du i 

anmälningsblanketten och skickar till oss. Obs! Anmälningsblanketten måste vara 

fullständigt ifylld för att vi ska kunna behandla ansökan. Därefter får du besked från oss 

om det är möjligt att placera ut blomlådor på er gata. 

 

3. Bygger lådorna 

Det är du som kontaktperson som ensam eller tillsammans med dina grannar får bekosta 

och bygga blomlådorna. Vi bistår med en ritning, för att blomlådorna ska se lika ut, så 

att reflexerna får plats och att lådorna inte går att flytta hur lätt som helst.  

 

4. Planterar och underhåller blomlådorna 

Blomlådorna ska vara i bra skick och planteras med levande växter som ni sköter om. 

Lådorna får inte innehålla tunga stenar om det om det skulle uppstå en situation där ni 

måste flytta lådorna. 

 

5. Anträffbar kontaktperson 

Om du som kontaktperson reser bort under sommaren måste det finnas en ersättare som 

vi kan kontakta om det skulle uppstå något problem. Någon får kanske för sig att 

sabotera eller flytta lådorna och då försvinner effekten. Lådorna måste stå som vi 

kommit överens om. Vi behöver därför telefonnummer till dig som kontaktperson och 

till din ersättare där vi kan nå er på dagtid. 

 

6. Ingen lekplats. 

Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste ni 

motverka då det kan vara svårt för bilisten att väja när han eller hon passerar lådorna, 

om barnen plötsligt gör något oväntat. 

 

7. Lådorna får inte flyttas. 

Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att 

framkomligheten begränsas. Vi bestämmer tillsammans på plats den placering som ger 

den bästa effekten. Ser du att lådorna rubbats ur sitt läge är det viktigt att du flyttar 

tillbaka dem till de markerade platserna. 

 

8. Parkera inte i närheten av blomlådorna 

Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder som stoppar 

biltrafiken. 
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9. Markering och reflexer 

När markeringar eller reflexer börjar bli slitna ska du som kontaktperson kontakta oss 

för att få nya. Markeringarna är viktiga så att både du och andra kan se att lådorna står 

på rätt plats och att det är en plats som har tillstånd för blomlådor. Reflexerna bleks med 

tiden och fyller då inte sin funktion. De ska ha god reflexförmåga och vara klara i 

färgerna. 

 

10. Lådorna ska synas även efter mörkrets inbrott. 

Det är mycket viktigt att lådorna syns dygnet runt så att cyklister eller andra inte kör på 

dem. Även om cyklisten i bästa fall följer lagen och har cykellyse är det inte säkert att 

detta är tillräckligt för att upptäcka lådorna. Lådorna ska därför placeras så att de är 

synliga även när det är mörkt. 

 

11. Soptunnor 

Sopbilarna behöver 15 meter före eller efter den blomlåda som står på samma sida av 

vägen som din soptunna för att komma rätt med svängarmen, Var därför snäll och dra 

din soptunna den bit som behövs för att sopbilen skall kunna tömma tunnan. Tänk 

därför på att flytta tunnan den bit som behövs, annars finns det risk för att din tunna inte 

blir tömd. 

 

12. Övrigt 

Ansökan skickas till: 

Vansbro kommun 

Att: Gatuansvarig 

Medborgarhuset 

780 50 Vansbro 

 

 


