Blomlådor
som farthinder

BJURHOLMS KOMMUN

Blomlådor
Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en
tryggare trafikmiljö.
Bjurholms kommun ger tillstånd för att ställa ut blomlådor.
Blomlådorna ska vara av rätt storlek och stå rätt placerade. Det är viktigt för att
räddningstjänstens fordon, till exempel brandbilar och ambulanser, ska kunna
ta sig fram. Det är även viktigt för att sopbilen ska kunna komma förbi.

Så ansöker ni, steg för steg
1. Kontrollera att villkoren som krävs för att få tillstånd är uppfyllda.
Villkoren finns på sidan 4 i den här broschyren.
2. Utse en ersättare (kontaktperson nr 2). Fyll i ansökan ”Tillstånd för
utställning av blomlådor”, som finns på Bjurholms kommuns webbplats.
Glöm inte grannarnas samtycke! Skicka in ansökan påskriven av dig som
ansöker, din utsedde ersättare och (en majoritet av) grannarna på gatan.
3. En byggnadsinspektör kommer att behandla ansökan och kommer sedan ut
för att bestämma placeringen av blomlådorna i samråd med dig som söker.
Då lämnas även reflexer samt en ritning som är till hjälp för att bygga
blomlådorna. Om ni redan har blomlådor som stämmer överens med
ritningen, behöver ni naturligtvis inte bygga nya.
4. När blomlådorna är byggda och utplacerade enligt överenskommelse,
kontakta oss så besiktigar vi blomlådorna på plats. Om villkoren är
uppfyllda, får ni tillstånd att ha att blomlådor som farthinder.
5. Tillståndet gäller ett år och måste sökas om varje år.
Har ni fått tillstånd tidigare får ni automatiskt en ny
ansökningsblankett nästa år.
6. Om ni vill förnya tillståndet gäller samma
förutsättningar som i det gamla tillståndet.
7. Vill ni förändra något i tillståndet, till exempel
placera ut fler blomlådor, ska ni göra en ny
ansökan på samma sätt som ovan.
Glöm inte underskrifter från grannarna.
Ansökan om blomlådor
finns längst bak i detta
dokument
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Villkor
Följande villkor måste uppfyllas för att ni ska kunna få tillstånd att ställa ut
blomlådor. Villkoren ska vara uppfyllda varje år.
• Blomlådor kan bara beviljas på kommunala gatan inom tätbebyggt område
med utfarter från bostäder där hastighetsbegränsning 50 km/tim gäller.
• Du som söker måste vara boende på den aktuella gatan.
• Sikten ska vara fri på ett avstånd av 50 meter på var sida av blomlådorna.
• Avstånden mellan grupper av blomlådor eller andra farthinder ska vara minst
50 meter.
• Blomlådorna får inte stå mindre än 15 meter från en korsning.
• Körbanan ska vara minst 5 meter bred.
• Gatan får inte vara trafikerad av buss i linjetrafik.
• Blomlådorna får inte blockera till- och utfart från någon fastighet.
• När ni ansöker om ett nytt tillstånd ska alla som har blomlådorna i direkt
anslutning till sin fastighets in- och utfart, samt en majoritet av de boende på
gatan, godkänna ansökan. På baksidan av ansökningsblanketten finns det
plats för underskrifter.

Gatan ska vara kantad
av bostäder och får inte
vara en huvudgata
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Regler för blomlådor
För att få tillstånd för utplacering av blomlådor måste vissa regler följas.

Blomlådan ska vara byggd
i trä enligt ritningarna från
Bjurholms kommun. Den får
vara max 1 meter bred och
max 50 centimeter hög.

Blomlådan ska förstås
innehålla växtlighet.

Växterna får inte
vara för höga eller
täcka reflexerna.

Reflexer ska finnas på alla
fyra sidor av blomlådan.
Reflexerna får ni av
Bjurholms kommun.

Så här ska blomlådorna stå
utplacerade. Vägbanans fria
bredd ska vara 4 meter och
minsta avståndet mellan
blomlådor ska vara 8 meter.

Normalt 2 blomlådor

men 3 lådor kan godkännas

Normalt används 2 blomlådor men 3 lådor kan godkännas.
• Blomlådor får efter samråd och tillstånd från miljö- och byggnämnden, ställas
ut från och med den 15 maj om sandupptagningen utförts, och ska tas bort
av de boende senast den 15 oktober om inte vinterväghållningen påbörjats.
• Det är inte tillåtet att parkera nära blomlådorna eftersom det påverkar
framkomligheten på gatan.
• Det är förbjudet att flytta blomlådorna om de inte omedelbart ställs tillbaka på
rätt plats.
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Den sökandes ansvar
Den sökande är den som fyller i ansökan och som står för kontakten med
Bjurholms kommun. Under hela perioden blomlådorna finns utställda ska den
sökande eller en av denne utsedda ersättare, finnas tillgängliga (även
semestertid) och kunna kontaktas vid problem. Om ersättaren byts ut ska det
anmälas till kommunen. Den sökande är ansvarig för:
• alla kostnader rörande tillverkning och
underhåll av blomlådorna och dess innehåll.
• renhållningen runtomkring blomlådorna.
• att växterna inte skymmer sikten eller
blomlådornas reflexer.

Fel. Lådorna är inte byggda i trä,
flera lådor står i bredd och
växtligheten i dem är för hög.

• att det finns växter planterade i jord i lådorna.
• att blomlådorna hålls i prydligt skick

Fel. Lådan saknar växtlighet och är dåligt
underhållen. Reflex finns inte på alla sidor.

• att blomlådorna står på anvisad plats.

Fel. Lådan står inte på anvisad plats.
• att uppmana föräldrar att informera barnen i området om att blomlådorna inte
är till för att vägen ska vara en lekplats.
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Bjurholms kommuns ansvar
Det här gör Bjurholms kommun:
• bedömer om gatan är lämplig för utplacering av blomlådor
• avgör lämplig placering av blomlådorna i dialog med kontaktpersonen
• står för ritningar och reflexer till blomlådorna
• medverkar genom samarbete med polisen till att förhindra åverkan på och
förflyttning av blomlådorna.
• har rätt att vid akuta fall kunna flytta blomlådorna utan att först ta kontakt med
kontaktpersonen
• har rätt att upphäva avtalet om reglerna inte följs, eller om det uppstår
förändringar som påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten.
Bjurholms kommun ansvarar enbart för utställning av blomlådor på de vägar
och gator där kommunen är väghållare. Andra väghållare får gärna använda
sig av detta material och regelverk och är välkomna att höra av sig.

Bjurholms kommun
0932-140 00
Besöksadress Storgatan 9
916 31 Bjurholm
kommunen@bjurholm.se
www.bjurholm.se
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Tekniska avdelningen

RITNING

1(1)

Blomlådans reflexmaterial tillhandahålls av Bjurholms kommun och placeras på lådans
samtliga 4 hörn.

Postadress
916 81 Bjurholm

Besöksadress
Storgatan 9

Telefon
0932-140 00
Telefax
0932-141 90

Bg. OCR
549-7482

Bankgiro
625-9121

E-post
kommunen@bjurholm.se

