Blomlådor som hastighetssänkande åtgärd
Blomlådor ställs ut för att få föraren att uppmärksamma gatans omgivning och
anpassa sin hastig till denna. Blomlådor får inte hindra framkomligheten, men ska
verka för att öka trafiksäkerheten på din bostadsgata.
För att få tillstånd att ställa ut blomlådor på er gata så måste ni söka tillstånd hos
Väg- och trafikenheten på Österåkers kommun, eftersom alla gator inte lämpar sig
för blomlådor. Vi på väg- och trafikenheten beslutar även om placering av
blomlådorna för att trafiksäkerheten och framkomligheten blir så god som möjligt.
Villkor för att få tillstånd för blomlåda
-

Gatan måste vara kommunal.
Den sökande är ansvarig och måste bo på gatan. Närmaste grannar till
uppställningen av blomlådorna ska godkänna ansökan. Övriga berörda
fastigheter ska informeras.
Gatan måste ha utfarter från fastigheter.
Hastigheten ska vara 50 km/h eller lägre.
Bussar får inte utgöra trafik på gatan.
Gatan får inte vara en huvudled.
Gatans bredd ska vara minst 5 m.
Ingen parkering får ske framför eller bakom blomlådorna.
Blomlådorna får endast stå ute på gatan från 1 maj och ska tas bort senast 15
oktober. Annars finns risken att kommunen inte kan snöröja eller att
kommunen tar bort den på er bekostnad.

Villkor för den ansvariga
- Det är du som är ansvarig, som bekostar och bygger blomlådorna efter vägoch trafikenhetens ritningar.
- Det är du som är ansvarig som ansvarar över att väg- och trafikenhetens
villkor efterföljs.
- Det är du som är ansvarig som ansvarar för in- och utställning samt underhåll
av blomlådorna. Under hela avtalstiden ansvarar du för att tillse att
blomlådorna hålls i ett vårdat skick.
- Det är du som är ansvarig som ska se till att det finns en kontaktperson som
tar över ansvaret när du är bortrest eller flyttar.
- Som ansvarig ska du eller din reserv alltid vara tillgänglig som vi kan kontakta
om något problem uppstår.
- Om kommunens villkor inte följs, har väg- och trafikenheten rätt, på den
ansvariges bekostnad ta bort blomlådorna.
- Blomlådan är ingen lekplats. Sökande ansvarar att barn inte använder
blomlådorna som klätterställning.
Villkor för själva placeringen
- Avstånd från korsning ska vara minst 20 m.
- Det ska vara minst 50 m fri sikt på var sida om blomlådorna.
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-

Maxhöjden är 80 cm för blommorna inklusive själva lådan.
Blomlådan får inte omplaceras utan väg- och trafikenhetens godkännande.

I Trafiklagstiftningen läggs det stort ansvar på bilföraren att anpassa hastigheten till
omständigheterna. Detta tolkas som att om en bilist eller annan trafikant kör på en
blomlåda och skada bilen eller blomlådan, ligger oaktsamheten hos bilföraren.
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 det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan
överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Tillståndet gäller ett år i taget och endast under de angivna datumen.
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