Blomlådor som farthinder
Vi arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten i Varberg på olika sätt. Men om du upplever
att bilisterna ändå kör för fort där du bor så kan blomlådor vara något för din bostadsgata.

Öka trafiksäkerheten på er gata. Men läs det här först.
Blomlådor fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka
hastigheten. Samtidigt ser de trevliga ut.
Ni ansöker hos Hamn- och gatuförvaltningen. Alla gator lämpar sig inte för blomlådor. Vi på
Hamn- och gatuförvaltningen beslutar också om var blomlådorna ska placeras. Allt för att
trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt.

Allmänna bestämmelser
Villkor
•
•
•
•

Du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata där de ska placeras.
Gatan måste ha utfarter från villor.
Berörda grannar ska lämna skriftligt medgivande på din ansökan.
Häckar och planteringar vid utfarter i villaområden och på bostadsgator ska vara klippta
enligt gällande bestämmelser. Inom sikttriangeln från villautfarter får växtligheten inte
vara högre än 80 cm på en sträcka av 2,5 m i treangel.

Skötsel
Ni bekostar själva plantering av blommor och sköter dem. Utplaceringen av blomlådorna sker
efter att gruset på gatan sopats upp efter vinterns halkbekämpning och tas in i oktober/november.
Placering
Det måste finnas en fri sikt på minst 30 meter på var sida om blomlådorna. De får inte placeras
närmare en gatukorsning än 20 meter och avståndet till närmsta blomlådegrupp ska vara minst 50
meter.
ANSVAR
För att utnyttja gata/offentlig plats krävs enligt ordningslagen tillstånd av Polismyndigheten och tillstyrkan av
kommunen. Dock behöver väghållare, d v s kommunen/Hamn- och gatuförvaltningen, inget sådant tillstånd
på sina gator för att placera ut trafikanordningar vilken alltså är formellt ansvarig. Kontaktperson bland de
boende förbinder sig att ha tillsyn av blomlådorna. Om detta inte skulle fungera tillfredsställande, eller om

allvarliga klagomål skulle uppstå, så tar Hamn- och gatuförvaltningen bort blomlådorna. Lådor kan också
hyras ut för placering på enskild väg/inom vägförening. I förekommande fall måste då godkännande från
vägförening bifogas intresseanmälan/förbindelse.

HYRA
Hyran är 1 000 kr för det första paret där efter 800 kr/par inklusive moms, betalningen tas ut i förskott.
Faktura skickas när lådorna sätts ut. Hyran återbetalas inte om arrangemanget avbryts i förtid. I hyran ingår
lådor, planteringsjord och transporter vid utsättning och intagning.
BLOMLÅDORNA
Blomlådorna är ca 1m x 1m och ca 60 cm höga och försedda med röd-gula reflexer. Eftersom hastigheten
förutsätts vara låg, räcker det med denna utmärkning:
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Måtten på placeringen ska vara enligt ovanstående tabell, där K alltså är körbanebredden. Hänsyn får tas till
lokala förhållanden som infarter, brevlådor, servicefordon o d. För att effekten skall bli den rätta, är det
viktigt att blomlådorna inte flyttas från sitt läge. Trafikanten skall möta första hindret på sin högersida.
Uppmärksammas bör avstånd mellan hinder och tomtgräns på bred gata. Ev. kan då dubbla lådor behövas.
KONTAKTPERSON
Kontaktperson måste bo på gata, där lådorna placeras. Kontaktpersonen samordnar och informerar
boende/intressenter på gatan, skriver under intresseanmälan/förbindelse, samlar in hyrespengar och betalar
hyran till Hamn- och gatuförvaltningen efter faktura. Av praktiska orsaker bör det fungera även om denne är
bortrest. Kontaktpersonen ansvarar för att lådorna planteras med blommor och i övrigt sköts om och hålls i
vårdat skick. Kostnader för detta betalas av intressenterna och ingår alltså inte i hyran. Alla på gatan behöver
inte vara överens om blomlådor. Det är dock viktigt, att de som bor i direkt anslutning till lådorna är positiva
till placeringen.

