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Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet
För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar åstadkommer en
fartdämpning som kan öka trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.
Det är inte längre tillåtet att ställa ut blomlådor eller liknande föremål på de gator där Service och
Teknik är väghållare, endast hyrda trafiköar får placeras ut. För dessa trafiköar har Service och
Teknik ansvaret för utplacering och underhåll. Hyrestagaren har ansvar att meddela eventuell skada.
Hyreskostnaden för två trafiköar är 1 400 kronor per år som faktureras när öarna blivit utställda.
Möjlighet att hyra trafiköar finns under perioden från det att vintersanden sopats upp fram till
mitten av oktober.
Trafiköar placeras enbart på bostadsgator utan genomfartstrafik.
Det finns ett begränsat antal trafiköar och när dessa är uthyrda finns ingen möjlighet att hyra fler.
Fördelning sker efter ankomstdatum på ansökan.
För att hyra gör du såhär:
•
•
•

Fyll i alla uppgifter i bifogad blankett och skicka den till angiven adress
Ansökan om att hyra trafiköar måste ske varje år även om man har haft trafiköar året innan.
Utplacering av trafiköar görs efter godkännande av förvaltningen för service och teknik

Kontaktperson: trafikingenjör Bo Hermansson 0511-321 62
trafik@skara.se

Vi vill hyra två trafiköar till en kostnad av 1 400 kronor inklusive moms
Gata och nummer: ……………………………………………………………………..
Vi har tagit del av de krav och förutsättningar som gäller för trafiköar.

Faktura skickas till
Namn:…………………………………………………………………………………………………
Personnummer: …………………
Adress:……………………………………………………….………………………………………..
Postadress :……………………………………………………………………………………………
Telefon:……………………………
e-postadress (inte obligatorisk): ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
/Underskrift/

Ägaren av grannfastighet som får en trafikö utanför fastigheten ska lämna sitt godkännande.
Namn:………………………………………………………………………………………………….
Gata och nummer:……………………………………………………………………………………..
Jag godkänner att en trafikö står utanför min fastighet
…………………………………………………………………………………………………………
/Underskrift/
Namn:………………………………………………………………………………………………….
Gata och nummer:……………………………………………………………………………………..
Jag godkänner att en trafikö står utanför min fastighet
…………………………………………………………………
/Underskrift/

Skicka in blanketten till
Förvaltningen för service och teknik, 532 88 Skara.

Regler
•
•
•
•
•
•

Öarna ställs ut av Service och teknik från det att vintersanden sopats upp till 15 oktober.
Du måste söka tillstånd varje år för att få trafiköar.
Det ska vara minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta
placering av trafikö i en kurva.
Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, trafiköarna
ska stå i närheten av din fastighet.
Ingen trafikö placeras ut utan berörd fastighetsägares medgivande.

