
 

Ansökan för utplacering av blomlåda 
Hastighetssänkande åtgärd 

Du kan själv söka tillstånd för att få sätta ut blomlådor på din gata som en 
hastighetssänkande åtgärd. Följ reglerna och ritningen som finns i ansökan. Du bygger 
och bekostar blomlådan själv.  

Ansökan 

Utplacering av blomlådor 
 

Antal blomlådor Ort 
 

Adress för gata/gator 
 

 

Sökande och underhållsansvarig av blomlådor 
 

Förnamn 
 

Efternamn 

Telefon 
 

Mejl 
 

 
        Jag ansöker om tillstånd för utplacering av blomlådor på gatumark. Jag har tagit 
del av de föreskrifter som gäller för byggnation och utplacering av blomlåda i Sävsjö 
kommun och förbinder mig att följa dessa.  
 
        Jag intygar att jag själv bor på gatan och bifogar en lista där det framgår att 
boende inom 100 meter från tänkt placering av blomlådor har informerats om denna 
ansökan. 
 

Signatur 
 
 
Ort 
 

Datum 
 

 
 
Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 
De personuppgifter som lämnas i denna blankett registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem med 
myndighetsutövning som laglig grund för behandlingen. Kommunstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig, 
kommer att hantera uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Den registrerade har rätt 
att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade, i vissa fall få uppgifter raderade samt i vissa fall få 
rättelse om något är felaktigt. Personuppgifterna överförs inte till tredje land och vi använder oss inte av ett 
automatiserat beslutsfattande.   
Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter eller ring Sävsjö kommuns växel på 0382-152 00.  

  

http://www.savsjo.se/personuppgifter


Föreskrifter för utplacering av blomlådor 

Blomlådor placeras ut enligt överenskommelser med gata- och parkenheten vid Sävsjö 
kommun och efter att dessa föreskrifter uppfyllts. Tillståndet gäller under ett år.  

• Sökande bekostar material för och tillverkar blomlådorna enligt ritning.
• Sökande bekostar även material så som jord och växter.
• Sökande ska bo på den gata som är aktuell för utplacering.
• Sökande ska bifoga ett bevis på att boende inom 100 meter från tänkt

placering av blomlådor har informerats om denna ansökan.
• Växterna i lådan får inte blir högre än 70 cm.
• Reflexer till blomlådorna finns att hämta på Sävsjö kommuns parkförvaltning.
• Blomlådorna ska placeras i grupp om minst två styck, enligt skiss.
• Blomlådor får inte placeras ut på matargator eller mindre än 20 meter från en

gatukorsning.
• Utplacering får endast ske under perioden 15 maj till 1 oktober.
• För varje grupp med två blomlådor ska minste en person stå som

underhållsansvarig. Underhåll innefattar plantering, vattning samt
renhållning av området runt lådan.

• Placeringen sker i samråd med gata- parkenheten. Lådorna får inte flyttas
utan nytt samråd. Sökande ska meddela gata- parkenheten om tidpunkt för
utplacering minst sju dagar i förväg.

Så bygger du din blomlåda 

Blomlådan ska vara gjord i tryckimpregnerat virke.  
Ben: 4 st 70x70 mm, längd 500 mm. 
Sarg: 12 st 22x95 mm, längd 1022 mm. 
Täckribba: 6 st 22x45 mm, längd cirka 1100 mm samt 4 st kortare bitar, cirka 200 
mm.  
Bottenstöd: 2 st 34x70 mm, längd cirka 800 mm. 
Botten: 9 mm byggplywood, 1000x1000 mm. 
Reflexer: 2 st 150x840 mm (tillhandahålls av gata- och parkenheten.  



Så placerar du din blomlåda 

Placera blomlådorna enligt följande tabell, beroende på gatans bredd. Placera 
inte närmare än 20 meter från gatukorsning. 

Gatubredd 5 meter 6 meter 7 meter 8 meter 
Mellanrum 10 meter 9 meter 8 meter 7,5 meter 
Till kant 0,7 meter 1 meter 1 meter 1,3 meter 
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