Blomlådor som farthinder

INFORMATION OCH REGLER

Ett långsiktigt mål med trafiksäkerheten i bostadsområden är att skapa en
fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheter. Kortsiktigt kan det handla om
att placera ut blomlådor på gatan. Att ge boende möjlighet att få ha blomlådor
och ansvaret att sköta om dem är ett sätt att få en bättre trafiksäkerhet.
Boende på hela gatuavsnittet, korsning till korsning, måste godkänna ansökningen om
blomlådor. Det är viktigt att den sökande (kontaktperson) informerar om att blomlådor
kommer att placeras ut samt anledningen till detta. Kontaktpersonen ska också informera sina grannar om vad åtgärden innebär.
Det är du som kontaktperson eller tillsammans med dina grannar som får bekosta och
bygga blomlådorna. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende så att reflexerna får
plats och att lådorna inte går att flytta hur lätt som helst.
Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna planteras med blommor och underhålls.
Om kontaktpersonen åker bort måste det finnas någon annan person på gatan som vi
kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bestämmer tillsammans med kontaktpersonen var
lådorna ska placeras. Det är viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära trafikfara och/eller att framkomligheten begränsas.

OM GATAN
Gatan där blomlådor sätts ut ska vara en bostadsgata.
samhällsbyggnadsförvaltningen avgör om blomlådor
är en lämplig åtgärd på din gata.
Den som ansvarar för skötseln av blommorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Lådorna får
ställas ut efter samråd med oss under tiden 1:a april
till 15 november. Den 1:a april är vald med tanke på
städningen av gatorna.
Tillstånd ges ett år i taget.
Det måste vara minst 50 meters fri sikt på var sida om
blomlådorna.
Blomlådorna får inte placeras närmare en
gatukorsning än 20 meter.
Placerandet av två blomlådor visas i nedanstående
figur. Det är viktigt att de som bor i direkt anslutning
till blomlådorna är positiva till placeringen. Detta på
grund av att blomlådorna ska stå ganska tätt, vilket
kan påverka infarten till någon bostad.

FÄRG
Vissa problem har dock uppstått för människor med nedsatt synförmåga. De har svårt att
upptäcka blomlådorna. Vid diskussioner med synskadades förening och vid test av olika färger
har vi kommit fram till att blomlådor som målas med den gula färgen enligt färgprov nedan,
gör blomlådorna betydligt lättare att upptäcka för synskadade. Därför skall alla blomlådor som
sättes ut vara målade i denna färgnyans.

(Pantone, 101, CMYK, 0, 0, 79, 0)

KONSTRUKTION

Material till blomlådan
4 ben, 75 x 75 mm, längd 500 mm
12 sarg, 22 x 100 mm, längd 100 mm
4 täckribbor, 22 x 45 mm, längd ca 1045 mm
8 täckribbor, 22 x 45 mm, längd ca 220 mm
3 bottenstöd, 38 x 100 mm, längd ca 960 mm
Botten, 9mm plywood

Ansökan om att sätta ut blomlådor
Vi vill sätta ut, plantera och underhålla blomlådor på ...............................................gatan/vägen
Kontaktperson ..............................................................................................................................................
Adress ...........................................................................................................................................................
Postadress ................................................................................................................................................
Telefon .........................................................................................................................................................
E-post ............................................................................................................................................................
Jag har tagit del av ovanstående regler och anvisningar kring placering konstruktion och skötsel av
blomlådorna, och förbinder mig härmed att följa dem

Underskrift................................................................................................................................................
Skicka ansökan till.
Höganäs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 8, 263 82 Höganäs

