
Till Er som vill ställa ut blomlådor för bättre trafiksäkerhet 

För att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd 
lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokal- och uppsamlingsgator. 
Om du är intresserad kan du läsa här nedan om vilka krav och förutsättningar som gäller för att 
göra detta. 

Om gatan 

 Ni som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Man tillåts inte
ställa lådorna på andra gator.

 Efter samråd med oss får lådorna ställas ut under tiden 15 maj till 15 september.

 Tillstånd lämnas ett år i sänder och vi tar inte ansvar för blomlådor som inte kan användas
om blomlådeprojektet avbryts.

 Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från fastigheter.

 En fri sikt på var sida av blomlådorna på minst 50 meter ska uppfyllas.

 Avståndet mellan två grupper skall vara minst 100 meter.

 Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.

 Alla gator i staden är inte aktuella för att placera ut blomlådor. Det gäller t ex huvudvägar.

Gatubredd Avstånd mellan blomlådorna, ca 
 6m 9m 
 7m 8m 
 8m 7m 

Ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 
Alla vill att det skall vara trafiksäkert där man bor. Många glömmer att precis samma faror upplevs 
på sin egen gata som andra människor upplever på andra gator. Det är först då det händer något 
som man reagerar. För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik, grannar och 
arbetskamrater emellan. 
Blomlådeförsöket bygger på en tolkning av trafikförordningen (1998:1276) som lyder: 
3 kap 14 §: ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, 
terräng-väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. 
Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna på den del 
av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som 
går att förutse." 

Vad är "varje förutsebart hinder" i ett villaområde? För detta finns det inga klara definitioner för vad 
man menar. Det är till sist domstolarna som gör en tolkning. 

Hastighetsanpassning är viktig 
Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som 
kan uppkomma. 

Bilister måste börja ta större ansvar! 
Det borde vara så när man kör i ett villaområde att bilister skall förvänta sig att det finns barn som 
kan rusa ut på gatan. Med denna tanke blir hastigheten mycket låg utan både blomlådor och 
vägmärken. Verkligheten är tyvärr den att bilister förväntar sig inte att ett barn helt plötsligt kan 
rusa ut i körbanan. 



Att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga anpassade hastigheter är ett långsiktigt mål för 
trafiksäkerhetsarbetet. 
Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge signaler till bilförare att 
sänka hastigheten förhoppningsvis utefter hela gatan. Kommunen förutsätter att hastigheten är låg 
(enligt trafikförordningen 1998:1276) och då anser vi det tillräckligt att lådornas enda utmärkning är 
reflexer på alla fyra sidorna och att blomlådorna placeras väl synliga. Kör en bilist på blomlådan 
och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren. 

Vad du som kontaktperson gör   
* Informerar dina närmaste grannar
För att inte blomlådorna skall orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du 
informerar om att blomlådor kan "dyka upp" och skälet till detta.

* Bygger lådorna
När vi tillsammans kommit överens om placeringen av blomlådorna får du en ritning på hur 
blomlådan skall byggas. Det är du som kontaktperson, eller tillsammans med dina grannar, som 
får bekosta och bygga blomlådorna. Reflexerna står vi för och de hämtas på Centralförrådet 
(Bryggarevägen 7, 683 33 Hagfors) mot att du uppger namn och adress. Vi vill att blomlådorna har 
ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att lådorna inte går att flytta hur lätt som helst.

* Planterar och underhåller blomlådorna
Detta utföres och bekostas av er boende utmed gatan.
Det är viktigt att växterna i blomlådorna underhålls så att det ser snyggt och prydligt ut.
Misskötta blomlådor, som trots påtalan inte snyggas till, och blomlådor som står kvar efter 15 
september eller trots att snön har kommit, kommer att plockas bort av kommunen på din 
bekostnad.

* Anträffbar kontaktperson
Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas 
någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem 
eller klagomål på blomlådorna. Det kan också vara så att lådorna flyttas av någon som inte tycker 
om dem.

* Lådorna får inte flyttas
Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas från den överenskomna platsen då detta kan innebära 
trafikfara eller att framkomligheten begränsas. 

  Kommunen 
 Tillhandahåller reflexer till blomlådorna

 Bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras

 Kommunen tar inget ansvar för blomlådor som av någon anledning inte får placeras ut på 
gatan kommande år. 

Om du är intresserad, hur går vi vidare? 

 Diskutera med de närmaste grannarna.

 Fyll i bifogad ansökan som lämnas in till samhällsbyggnadsavdelningen, 
senast 30 april.

 Ring oss och bestäm en träff så kan vi diskutera placering av 

blomlådorna. 

Har du några frågor om ansökan eller vill ha blanketter?  
Ring Ingela Axelsson, 0563-185 70 alt. ingela.axelsson@hagfors.se 

Har du frågor om placeringen och reflexer?  
Ring Malin Skoog, 072-552 35 47 alt. malin.skoog@hagfors.se 
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