
Förslag om utsättning av blomlådor för ökad 
trafiksäkerhet på din gata 

Hej, 

Jag har skickat in en ansökan till Degerfors kommun om att sätta ut blomlådor på vår gata. Det finns 
inget krav på att alla längs gatan ska samtycka till blomlådorna och det är bara de som  har blomlådor 
direkt utanför sin fastighet som måste ge sitt medgivande.  

Du får det här brevet för att blomlådorna skulle placeras i närheten av din fastighet. Om du samtycker 
till att vi sätter ut blomlådor behöver du bara skriva på medgivandet på baksidan av det här pappret. 
Medgivandet gäller endast för en period, 15 maj till 30 september, det år som ansökan kommer in.  

Ökad trafiksäkerhet 
Syftet är att minska hastigheten på gatan. Blomlådorna får bilar att sänka sin hastighet så att föräldrar 
och barn i ditt område känner sig tryggare. Utplacering av blomlådor beviljas under sommarhalvåret, 
mellan 15 maj och 30 september. Blomlådorna ska vara väl synliga och försedda med reflexer. Inga 
andra varningar sätts upp. 

Tänk på hastigheten 
Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut i gatan. 
Låg hastighet är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka och för att minska 
de skador som uppkommer om en olycka är framme. Genom att sätta ut blomlådor är förhoppningen 
att sänka bilhastigheten och öka trafiksäkerheten. 

Kontaktperson 

Har du några frågor eller funderingar så kan du höra av dig till mig som står för ansökan. 
Det kommer även att vara jag som ansvarar för blomlådorna i ditt område om de sätts upp. 

Kontaktperson 

Adress 

Kontaktuppgifter 



Medgivande för blomlådor på gatan 
Jag lämnar härmed mitt medgivande och godkänner att blomlådor placeras ut sommartid 
intill min fastighet för att minska hastigheten på min gata. Jag gör det genom att skriva 
under med signatur, namnförtydligande, adress och kontaktuppgifter. 

Underskrift och namnförtydligande 

Adress 

Kontaktuppgifter 

Postadress:Degerfors kommun, serviceförvaltningen, 693 80 Degerfors. Besöksadress: Herrgårdsgatan 37, 
www.degerfors.se Tel: 0586-481 00 E-post: kommun@degerfors.se Org.nr: 212000-1934

http://www.karlstad.se/
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