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Ansökan om att ställa ut 
hastighetsdämpande blomlådor 
Blanketten skickas till:  
Ale kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafik/Infrastruktur, 449 80 Alafors 

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På ale.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du önskar mer information 
eller har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00. 

Jag/vi önskar placera ut blomlådor under tiden 15 april till 31 oktober på 
följande plats: 
Gatuadress 

Bostadsområde 

Kontaktperson 
Namn 

Adress 

Postadress 

Mobil 

Ersättare för kontaktperson 
Namn 

Adress 

Postadress 

Mobil 

Godkännande av närmaste grannar 
Namn Gatuadress 

Namn Gatuadress 

Namn Gatuadress 

Namn Gatuadress 
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http://www.ale.se/
https://ale.se/personuppgifter
mailto:kommun@ale.se


Ale kommun 
SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 
212000-1439 

Telefon 
0303-70 30 00 

E-post 
kommun@ale.se 

Webb 
www.ale.se 

 

2 
  

Godkännande av väghållare 
Väghållare 
 

 

Jag är införstådd med de krav och förutsättningar som gäller: 
• Ansvarig för blomlådorna måste bo på gatan där lådorna ställs ut. 
• Lådorna får ställas ut under tiden 15 april till 31 oktober. 
• Väghållaren visar var placeringen skall ske. Lådorna får inte flyttas eftersom de då förlorar sin 

effekt. 
• Ni som kontaktperson bekostar och bygger lådorna. Kommunen tillhandahåller de reflexer som 

måste sitta på lådorna. 
• Ni planterar blommor och sköter dem. 
• Vid frånvaro av ordinarie kontaktperson skall det finnas en ersättare. 
• Tillståndet kan dras in med omedelbar verkan om oförutsedda problem uppstår. 

 
 

Ort och datum 
 
Namnteckning 
 
Namnförtydligande 
 

 
 

Kontakt:  
E-post: trafik@ale.se  
Telefon kontaktcenter: 0303-70 30 00 
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