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1 Inledning
Denna information riktar sig till dig
som anmält intresse för att ställa ut
blomlådor på gatan där du bor för att
minska bilarnas hastighet. Vilka krav
och förutsättningar som gäller kan du
läsa mer om här.

•

Sikten på var sidan om platsen
där blomlådorna sätts ut måste
vara minst 50 m.

•

Blomlådorna får inte placeras
närmare en gatukorsning än 20 m
och bör inte placeras närmre än
75 m från annat farthinder.

•

Vid placering av blomlådor
måste även hänsyn tas till att
sopkärl måste vara åtkomliga
för renhållningsfordon.

2 Vad gäller för gatan där
blomlådan ska placeras?
•

Det måste finnas en person som
är huvudansvarig för
blomlådorna samt ytterligare en
ansvarig för kontakt om
huvudansvarig är bortrest.

•

Ansvariga för blomlådorna måste
bo på gatan där lådorna ställs ut.

•

Lådorna får ställas ut efter
samråd med kommunens
gatuavdelning under perioden 1
maj till 15 oktober. Tiden 1 maj
förutsätter att gatan först blivit
sopad. Senast den 15 oktober
ska lådorna tas bort från gatan.

•

Tillstånd ges för ett år i taget och
kommunen garanterar inte att
blomlådor som ställts ut ett år
tillåts ställas ut kommande år.
Kommunen tar heller inget
ansvar för blomlådor, som inte
kan användas om tillstånd inte
beviljas.

•

Gatan där blomlådorna sätts ut
måste ha utfarter från
bostadsfastigheter. Gatan får inte
ha karaktär av huvudgata med
inslag av genomfartstrafik.

•

Renhållningen kring blomlådorna
sköts av er boende.

3 Placering av blomlådor
Principen för hur två blomlådor ska
placeras syns på figuren här nedanför.
Genom att blomlådorna står ganska
tätt kan det påverka infarten till någon
fastighet, så det är viktigt att de
boende efter gatan är införstådda med
placeringen. Antalet blomlådor i en
grupp är begränsat till två. Avståndet
mellan två grupper bör vara minst 75
meter från en grupps slut till en annan
grupps början. Det är viktigt att de
fastighetsägare som finns i direkt
anslutning till blomlådorna är överens
om placeringen.

Gatans bredd är 7 meter. Om gatan är
smalare ökas avståndet mellan lådorna.
Om gatan är bredare kan avståndet
minskas. Avståndet får dock aldrig bli
mindre än 6,0 meter. Är gatans bredd 6
meter ökar avståndet till 9 meter och vid
5 meters bredd till 10 meter.
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4 Det här gör du som
kontaktperson
1. Informera era grannar
För att skapa förståelse är det viktigt
att du informerar de boende efter
gatan om varför blomlådorna
placeras ut, samtidigt kan du ta in
namnunderskrifter. Dina fem närmast
omgivande grannar längs gatan, vars
utfart, sophämtning mm berörs av
blomlådorna, beslutar genom
majoritetsbeslut om blomlådorna ska
få ställas ut eller inte. En granne som
inte skriver på räknas som negativ.
Om inte övriga grannar längs gatan
informerats tidigare ska det ske
efter beslutet om tillstånd att ställa
ut blomlådorna. Tala med dina
grannar eller om de inte skulle vara
hemma genom att lämna en
informationsfolder. Vi bifogar en
enkel folder som förklarar
bakgrunden till blomlådorna och en
lista för namnunderskrifter. Vill du
ha fler exemplar av
informationsfoldern, kontakta
gatuavdelningen på Tillverkarvägen
2 eller telefon 0155-24 88 00.
2. Beslutsprocessen
När alla blivit informerade och du
har fått deras namnunderskrifter
fyller du i anmälningsblanketten och
skickar in till Nyköpings kommun.
Anmälningsblanketten måste vara
fullständigt ifylld för att vi ska
behandla ansökan. Därefter får du
besked om det är möjligt att placera
ut blomlådor på er gata. Blomlådor
får efter det att tillstånd en gång
lämnats möjlighet att ställas ut fler
säsonger, efter anmälan till
Nyköpings kommun. Misskötsel kan
leda till att tillståndet dras in.

3. Bygger lådorna
Det är du som kontaktperson som
ensam eller tillsammans med dina
grannar får bekosta och bygga
blomlådorna. Vi hjälper dig med en
ritning och bistår med de reflexer som
ska sitta på lådan. Blomlådorna ska se
lika ut, så att reflexerna får plats och att
lådorna inte går att flytta hur som helst.
4. Plantering och underhåll av
blomlådor
Blomlådorna ska hållas i gott skick och
planteras med växter, som ni sköter om.
Plantering av blommor i blomlådorna bör
ske innan de ställs ut på gatan. Lådorna
får under inga omständigheter fyllas med
tunga föremål såsom sten och metall.
5. Anträffbar kontaktperson
Om du som kontaktperson åker bort
under sommaren måste det finnas
någon annan person efter gatan som vi
kan kontakta om det skulle uppstå något
problem med blomlådorna. Anmälan om
annan kontaktperson ska göras till
kommunen. Det kan också vara så att
lådorna flyttas av sådana som inte
tycker att de behövs eller står fel. Om
lådorna ska få bästa effekt måste de stå
enligt överenskommelse.
6. Ingen lekplats
Det har förekommit att blomlådor har blivit
en spännande lekplats för barnen. Detta
måste motverkas eftersom en bilist har
svårt att väja när hon eller han passerar
blomlådorna.
7. Lådorna får inte flyttas
Det är mycket viktigt att blomlådorna
inte flyttas eftersom det kan innebära en
trafikfara eller att framkomligheten
begränsas. Den största effekten för
hastigheten får blomlådorna med den
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placering som vi tillsammans
bestämmer på platsen.

5 Det här gör Nyköpings
kommun

Ser du som kontaktperson att lådorna
1. Står för reflexer till blomlådorna
rubbats ur sitt läge är det viktigt att du 2. Bestämmer tillsammans med dig
flyttar dem tillbaka till överenskommen
var blomlådorna placeras
plats.
3. Tar ansvaret och de klagomål
som kan uppstå
8. Parkera inte i närheten av
4. Om vi får uppgifter från er på
blomlådorna
bilister som medvetet saboterar
Blomlådorna ska vara ett farthinder
eller flyttar blomlådorna, kontakta
och inte något som hindrar trafiken
polisen som får vidta åtgärder
5.
Upphäva tillåtelse att placera ut
från att komma fram. Parkering
blomlådor, vid t.ex misskötsel.
rekommenderas därför ske minst 10
Blomlådor utan tillåtelse betraktas
meter ifrån blomlådorna.
som nedskräpning och kan tas in
av kommunens personal.
9. Lådorna ska även synas efter
mörkrets inbrott
Det är viktigt att lådorna syns
dygnet runt så att cyklister och
bilister inte kör på dem. Även om
cyklister har lyse är det inte säkert
att det är tillräckligt för att upptäcka
blomlådorna. Lådorna ska därför
placeras så att de är synliga även
när det är mörkt.
Reflexerna är mycket viktiga och
ska sitta på alla fyra sidor. När de
börjar bli slitna ska du som
kontaktperson kontakta oss för att
få nya. Reflexer ska ha god
reflexförmåga och ha klara färger,
de bleks dock med tiden och fyller
då inte sin funktion.
10. Soptunnor
Sopbilarna behöver ungefär 15
meter före eller efter en blomlåda
som står på samma sida av vägen
som en soptunna för att komma åt
den med lyftarmen. Tänk därför på
att placera tunnan på en plats där
den kan tömmas.

6 Öka medvetenheten om
trafiksäkerhet
Alla vill att det ska vara trafiksäkert där
vi bor, men många tänker nog inte på
att precis samma faror som jag
upplever på min gata även finns på
alla andra gator. Det är först då det
händer något som man reagerar. För
att få bättre trafiksäkerhet måste vi
främst börja tala om trafik, både
grannar och arbetskamrater emellan.
Här följer några argument som kan
användas för att öka medvetenheten
om trafikens faror.
Det har kommit synpunkter på att vi
inte kan ställa ut blomlådor som vi gör
och att det är att gå till överdrift.
Försöket bygger på bestämmelserna i
Trafikförordningen (TrF). I 3 kap 14 §
står följande.
”Ett fordons hastighet skall anpassas
till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn
skall tas till väg-, terräng-, väderleksoch siktförhållandena, fordonets skick
och belastning samt
trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten
får aldrig vara högre än att föraren
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behåller kontrollen över fordonet och
kan stanna det på den del av den
framförvarande vägen eller terrängen
som han eller hon kan överblicka och
framför varje hinder som går att
förutse.”
Vad som är ”hinder som går att
förutse” i ett bostadsområde finns det
inga klara definitioner för. Det är
ytterst domstolarna som gör en
tolkning.

Bara det faktum att man kör i ett
bostadsområde borde innebära att
bilisten förväntar sig att det finns barn
som kan rusa ut i körbanan. Med det i
åtanke skulle hastigheten bli mycket
låg, utan att varken blomlådor eller
vägmärken skulle behövas.

För att skapa en helt fysisk trafiksäker
miljö, som innebär låga hastigheter, är
ett långsiktigt mål för
trafiksäkerhetsarbetet. Blomlådor på
gatan är ett kortsiktigt men effektivt
7 Hastighetsanpassningsätt att ge signaler till bilisterna att
sänka hastigheten. Då vi måste
Låg hastighet är helt avgörande för
förutsätta att hastigheten är låg anser
att kunna undvika en olycka och för
vi det tillräckligt att lådornas enda
att minska de skador som kan
utmärkning är lådornas reflexer och att
uppkomma. Undersökningar visar att
blomlådorna placeras väl synliga. Om
risken för oskyddade trafikanter att
en bilist kör på blomlådan och skadar
dödas vid påkörning då bilens
bilen ligger oaktsamheten på
hastighet är 50 km/tim är ca 90 %
bilföraren.
medan risken att dödas vid 30 km/tim
bara är ca 10 %.

9 Hur gör man?

8 Bilisterna måste ta ett Fyll i uppgifterna på svarskortet på
bifogad sida och skicka det till oss
större ansvar
på Gatuavdelningen. Om du har
Verkligheten är ju inte den att bilister frågor kan du kontakta
förväntar sig att ett barn helt plötsligt gatuavdelningen på Tillverkarvägen
2 eller telefon 0155-24 88 00.
kan rusa ut på gatan. Även om man
inte kör fortare än 50 km/tim är detta
för fort om man ska hinna reagera om
ett barn skulle springa ut i körbanan.
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Anmälningsblankett
Vi vill bygga, sätta ut och underhålla blomlådor på
Vi upphör med att sätta ut blomlådor på

_________________________gatan/vägen intill adress____________
från 1 maj till 15 oktober 20…….
OBS! Läs hela vår information innan du skickar in anmälningsblanketten
Kontaktpersoner

Kontaktperson 1_________________________________________________
Adress________________________________________________________
Postadress_____________________________________________________
Telefon bostad ____________________arb___________________________
E-postadress___________________________________________________

Kontaktperson 2_________________________________________________

Adress________________________________________________________
Postadress_____________________________________________________
Telefon bostad ____________________arb___________________________
E-postadress____________________________________________________
Skickas tillsammans med grannemedgivande och information:
Nyköpings kommun, Gatuavdelningen, 611 83 NYKÖPING
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Grannemedgivande - Blomlådor som farthinder!
Vi har informerats om blomlådorna och ”vill att de ställs ut”/ ”vill inte att de ställs
ut” på gatan.
Granne 1:_________________________________________________
Adress________________________________________________________
Vill att de ställs ut
Vill inte att de ställs ut

Granne 2:_________________________________________________
Adress________________________________________________________
Vill att de ställs ut
Vill inte att de ställs ut

Granne 3:_________________________________________________
Adress________________________________________________________
Vill att de ställs ut
Vill inte att de ställs ut

Granne 4:_________________________________________________
Adress________________________________________________________
Vill att de ställs ut
Vill inte att de ställs ut

Granne 5:_________________________________________________
Adress________________________________________________________
Vill att de ställs ut
Vill inte att de ställs ut
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Information till grannarna - Blomlådor som farthinder!
Vi har informerats om blomlådor och att de ställs ut på gatan.

Namn

Gatuadress
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Ansökan kommer att efterfråga grannyttrande. Som kontaktperson för
ansökan ska du informera de tillfrågade grannarna följande:Behandling av
personuppgifter
Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga
ansökning av blomlådor på kommunala vägar. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av samtycke.
Dina uppgifter kommer att sparas till ärendet är avslutat. Därefter lämnas
ärendet över till Stadsarkivet /Centralarkivet för slutlig arkivering.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Nyköpings
kommun behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i
vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen
tillfälligt begränsas.
Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande
regelverk så bör du anmäla det till oss eller till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Bygg och Tekniknämnden ,
Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping, 0155-24 80 00, kommun@nykoping.se
Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings
kommun. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
dataskyddsombud@nykoping.se, 611 83 Nyköping, 0155-24 80 00.

