• • • Blomlådor sommaren 2019

Låt
gatan
blomma
Till dig som anmält intresse om att ställa ut
blomlådor i sommar

Låt gatan blomma!

För att få ställa ut blomlådorna måste du ha tillstånd från oss. Det har du först då
du fyllt i och skickat in det bifogade svarskortet och vi varit hos dig och markerat
vart på gatan blomlådorna ska stå.
Tillståndet gäller för ett år i taget och kan dras tillbaka om det missköts. Du
förnyar enkelt tillståndet genom fylla i och skicka tillbaka det svarskort du
får utskickat nästa vår. Vi tar inget ansvar för blomlådor som inte längre kan
användas om vi tvingas avsluta blomlådeprojektet.

Dina uppgifter som ansvarig för blomlådorna

Informera dina grannar om att du önskar ställa ut blomlådor längs gatan
och skälet till detta. För att få tillstånd att ställa ut blomlådor måste du ha de
närboendes godkännande. I samband med att vi markerar ut vart blomlådorna
ska stå får du en folder som förklarar bakgrunden till blomlådeprojektet att dela
ut till dina grannar.
Införskaffa blomlådorna själv eller tillsammans med dina grannar. Blomlådorna
bygger du utifrån den medföljande ritningen. Reflexer till blomlådorna får du av
oss i samband med utmarkeringen.
Plantera växter och underhåll blomlådorna under sommaren. För att
blomlådorna ska vara svåra att flytta eller välta är det viktigt att det finns någon
form av plantering i dem. Blomlådorna får dock inte bara fyllas med jord. Tänk
på att växterna inte får försämra sikten eller skymma lådans reflexer.
Sopa bort grus runt lådorna om vi inte hunnit sopa din gata innan blomlådorna
ställs ut.
Ta hänsyn till sophämtningen genom att ställa soptunnorna så att sopbilen når
dem. Informera även dina grannar om detta. Renhållningen har ingen skyldighet
att hämta avfall de inte kommer åt till följd av blomlådor och risken finns att de
då inte blir tömda.
Vara kontaktbar så att vi kan nå dig om något problem uppstår med
blomlådorna eller deras placering. Om du som kontaktperson åker
bort en längre period under sommaren måste det finnas någon annan
person vi kan få tag på om något skulle uppstå. Detta meddelar du
enklast genom att skriva upp en extra kontaktperson i e-tjänsten då
du skickar in din ansökan.

Förhindra att blomlådorna blir en lekplats för dina eller andras barn. Detta
måste du som vuxen motverka då en bilist har svårt att väja om barnen skulle
göra något oväntat när lådorna passeras.
Undvik att parkera nära blomlådorna då detta försämrar framkomligheten på
gatan. Det är helt okej att parkera längs gatan men tänk på att inte ställa bilen så
nära blomlådorna att andra bilar inte kan ta sig fram.
Flytta inte på blomlådorna då detta kan innebära en trafikfara eller att
framkomligheten på gatan begränsas. Den största effekten för hastigheten
har blomlådorna med den placering som vi tillsammans med dig bestämt och
markerat ut. Skulle det inträffa att blomlådorna orsakar någon skada kan du
ställas som ansvarig om inte lådorna stått på avsedd plats.
Ta in lådorna senast den 15 september. Blomlådor som står ute längre kan
komma att förlora tillståndet till nästa år. Om du av något skäl tar in blomlådorna
under sommaren, är det bra om du meddelar oss detta så att vi kan justera våra
listor.
Förnya tillståndet så att du får ställa ut dina blomlådor igen nästa sommar.
Tillståndet för blomlådorna gäller för ett år i taget och måste förnyas inför varje
sommar. Detta gör du enkelt genom att skicka in din ansökan via vår e-tjänst
nästa vår. Här har du även möjlighet att meddela oss om du inte längre är
intresserad av att ställa ut lådorna.

Stadsbyggnadsförvaltningen…

… står för reflexer till blomlådorna. Dessa har vi med oss när vi tillsammans
med dig markerar var lådorna ska stå.
… tar ansvaret för eventuella klagomål som kan uppstå till följd av blomlådorna.
Om grannar har synpunkter på blomlådorna eller deras placering hänvisar du
dem till oss.
… tar polisen till hjälp om vi får uppgifter från dig på bilister som medvetet
saboterar eller flyttar blomlådorna.

Utplacering av blomlådor

Blomlådorna ska vara klara att ställas ut den dag
vi kommer till ditt område. Vi vill att någon är
närvarande när vi markerar ut lådorna, om inte du
är hemma kanske en granne kan ställa upp. Utmarkeringen av blomlådorna
kommer att ske från klockan fyra på eftermiddagen och framåt.
I tabellen nedan ser du vilken dag vi kommer till ditt område.

Område

Utsättningstillfälle

Sunderbyn
2019-05-20
Gammelstad
2019-05-22
Bergnäset norra (norr om Älvbrovägen)
2019-05-27
Bergnäset södra (söder om Älvbrovägen)
2019-06-03
Kronan, Skurholmen, Örnäset, Lövskatan, Svartöstaden
2019-06-05
Hällbacken, Björkskatan, Lulsundet
2019-06-10
Björsbyn, Porsön, Notviken, Mjölkudden, Bergviken,
2019-06-12
Östermalm, Malmudden, Centrum
Hertsön, Lerbäcken
2019-06-17
Niemisel, Jämtön, Råneå, Smesbyn, Persön, Brändön,
2019-06-19
Rutvik, Bensbyn
Vid regnväder bokar vi ett nytt datum som meddelas god tid innan.

Vi har vid markeringstillfället med reflexer till blomlådorna och
informationsfoldrar du kan ge till dina grannar.

Vad gör du nu?

Börja bygg blomlådor så att dessa är klara till den dag då vi kommer och gör
markeringar.
Vid frågor eller funderingar, hör av dig till oss på
stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 45 30 00 eller
skicka ett mail till blomlador@lulea.se

