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Ansökan om utplacering av blomlådor
Skickas till:
Grums kommun
Område gata
664 80 Grums
Ansökan gäller gata / väg ............................................................................
mellan gatunummer

...........................................................................

§ 1 Tid som blomlådorna kommer att vara utplacerade.
Grums kommun tillhandahåller blomlådor och utplacering av lådorna kommer att
ske under tiden mitten/slutet av maj till början/mitten av oktober då kommunen tar
in lådorna för vinterförvaring.


§ 2 Omfattning
En person på aktuell gatudel ska vara ansvarig för blomlådorna. Om du som
kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person efter
gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål
på blomlådorna.



Ett krav är att de fastigheter som berörs av blomlådorna är positiva till
utplaceringen.



Ansvarig person kan enbart placera blomlådor på den gata där han själv bor.



Blomlådorna skall placeras enligt gatuavdelningens anvisningar. Minst 50 meter fri
sikt på sträcka och minst 20 meter från korsning.



Blir det krav på att det skall sättas upp vägmärke så skall detta bekostas av
sökanden.



Tillståndstiden för blomlådorna är mellan mitten/slutet av maj och första oktober.



Sökanden svarar för iordningställande med blomjord, blommor och skötsel av
blomlådorna samt gaturenhållningen runt blomlådorna där gatuavdelningens
maskinella renhållning ej kommer åt. Sökanden svarar också för att blomlådorna är
tömda inför vinterförvaringen. Om inte blommor planteras och eller övrig skötsel
utföres så kommer blomlådorna att tas bort av kommunen.



Blomlådorna får ej flyttas. Den största effekten för hastigheten får lådorna med den
placering som överenskommits.



Blomlådorna placeras normalt enligt nedan:
Gatubredd
6 meter
7 meter
8 meter

Avstånd mellan blomlådorna, ca
9 meter
8 meter
7 meter
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 När ansvarig på kommunen har gjort en bedömning av om utställning blomlådor
kan beviljas, skrivs ansökan på av båda parterna. Detta får då också gälla som
tillstånd för utplacering av lådor.
§ 3 Ansökans distribution
Denna ansökan har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Grums kommun
och den sökande tagit var sitt. Detta avtal gäller under det år och period som
ansökan avser.

§ 4 Underskrifter
Vi vill i sommar få blomlådor utställda på gata/väg ”.............................................”
Vi kommer själva att stå för iordningställande av lådorna med blomjord, blommor,
skötsel samt gaturenhållningen runt blomlådorna under avtalsperioden, mitten/slutet
av maj till första oktober.
Huvudansvarig: ...........................................................................................
Adress: ........................................................................................................
Postadress: ..................................................................................................
Tel. bost: ...........................................

arb: .............................................

Kontaktperson 2: .........................................................................................
Adress: ........................................................................................................
Postadress: ...................................................................................................
Tel. bost: .............................

arb: .............................................

Jag accepterar de 10 avtalspunkterna i § 2 Omfattning som mitt åtagande.
Huvudansvarig

Kontaktperson 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

...............................................

...............................................

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd
och den service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på
www.grums.se/personuppgifter.
Grums kommun

Beslut:



Bifall



Avslag

Grums den ..................................................
Maria Oja ...................................................
Områdeschef gata

