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Styrelsen för Tenala Byaråd r.f. har under en längre tid följt med utvecklingen

i Tenala k:by och kan glädjande konstatera att säkerheten för alla cyklande

och promenerande skolbarn märkbart har förbättrats tack vare den lätta

trafikleden längs Bromarfvägen.

Nu hyser vi förstås förhoppningar att också den planerade trottoaren längs

Sockenvägen kan förverkligas inom en rimlig framtid vilket skulle göra

bl.a. fotgängartrafiken betydligt säkrare och användarvänligare.

Vi har också märkt att vi helt klart har en positiv utveckling vad beträffar

inflyttning av speciellt barnfamiljer vilket förstås är mycket bra för ett

glesbygscentrum som Tenala. En stor orsak till detta är den förda mark-

politiken och därav tillgängligheten av bostadstomter, det senaste 

området som tillfört byn nya invånare är tomterna längs Mirjam Stäubers

väg.

En sak som vi däremot hoppas kunna få er hjälp med är förverkligande

av övergångsställen i bycentra, alltså Sockenvägen.

En utmålad skyddsväg föranleder alltid till försiktighet för den som kör

bil eller annat motordrivet fordon samtidigt som de för en fotgängare

skulle kännas tryggt att gå över vägen.

Nu finns det skyddsvägar i korsningen mellan Bromarvägen-Sockenvägen. 

samt vid Höjdens skola och Församlingshemmet men bycentra saknar

tyvärr övergångsställen.

Vårt förslag är att det "målas" skyddsvägar på följande strategiska platser;

* En mellan Företagarhuset och Frimans Diversehandel så att den också

skulle tjäna fotgängare som har ärende till / från Sale butiken.

* En mellan Bygdegården och Brasses café där bussarna ofta stannar för

att släppa av passagerare som sedan skall över vägen för att hämta

mopeder och cyklar. En skyddsväg här skulle också betyda att fordons-

kombinationer inte längre skulle få stanna på körbanan vilket ofta

föranleder farliga situationer p.g.a dålig sikt samt utrymme.
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