Regler för utplacering av blomlådor på gator

Fordonens höga hastigheter kan orsaka oro för framförallt barnens säkerhet i trafiken. Som
fastighetsägare kan du själv aktivt medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av
blomlådor enligt nedanstående regler.
•

Lådorna får ställas ut efter samråd med Stadsbyggnadskontorets trafikavdelning
under tiden 15 april – 15 oktober. Dessa tider gäller under förutsättning att vårens
sandupptagning är slutförd samt att höstens lövupptagning (snöröjning) ej påbörjats.

•

Sökanden ansvarar för renhållningen runt lådorna under den tid de är utplacerade.

•

Tillståndet gäller för 1 år i taget och kan förnyas efter omprövning via telefon eller e-post.

•

Blomlådorna bör inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.

•

Det är viktigt att de fastighetsägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna är
positiva till utplaceringen.

Hur lådorna ska placeras i förhållande till varandra framgår av figuren nedan.

Ca 10 m
Ca 3 m
Ca 20 m

Vad du som kontaktperson gör:

•

Informerar dina närmaste grannar

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation för andra utmed gatan är det viktigt att
du informerar om den eventuella utplaceringen av blomlådor och skälet till detta.
•

Bygger blomlådor

Det är du som kontaktperson, eller tillsammans med dina grannar, som bekostar och
bygger blomlådorna enligt den ritning som du får av oss vid platsbesök. Då levereras
även reflexerna som måste finnas på samtliga sidor.
•

Anträffbar kontaktperson

Om du är bortrest under en längre period ska en annan person anmälas som
kontaktperson till oss på trafikavdelningen.
•

Blomlådorna får inte flyttas

Det är speciellt viktigt att blomlådorna inte flyttas från den plats vi markerat vid
platsbesök. Om du vill ändra placeringen måste trafikavdelningen kontaktas. Det har
förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barn. Detta måste undvikas
så att inte ett barn dyker upp oväntat bakom några blomlådor.

Vill du veta mer?

Kontakta: Lisa Stalin
Tfn 036-10 51 41

STADSBYGGNADSKONTORET
Utvecklings- och trafikavdelningen
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 51 41
lisa.stalin@jonkoping.se

