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lnnspel til kommuneplan for Midt-Telemark Kommune 2021-2033.

Eikjabygda Vel ønsker med dette å komme med innspill i arbeidet med ny kommuneplan for Midt-

Telemark Kommune.

Under punkt 8.3, Mobilitet, infrastruktur og folkehelse i planprogrammet som omhandler
tilrettelegging for økt bruk av sykkel og gange. Bø Kommune arbeider for at Bø skai bii ei sykkelbygd.

Derfor syns vi det er veldig viktig å prioritere arbeide med å få lys lang nevnte veg. Styret i Eikjabygda

Vel har i flere år arbeid med å få gatelys på g/s veg langs FV359. Det er arbeid som er gjort både mot

kommune og fylkeskommune.

Det er i dag ca. 1,9 km som mangler gatelys. På den strekningen det mangler gatelys, er det flere

strekninger der g/s vegen ligger på fylling uten at det er rekkverk. Noe som fører til at gangvegen blir

usikker i den mørke årstiden. Vi mener at bruken av g/s-vegen ville økt, og vært tryggere i den mørke

årstiden hvis det hadde vært lys der. Det er opplyst at det i dag ikke blir bygd nye g/s veger uten at

det blir montert lys samtidig.

I Tjonnaskrysset, der Uvdalsvegen og Tjonnasvegen kommer inn på FV 359 er det et behov for

utbedring slik at sikkerheten blir bedre. Tjonnaskrysset er vurdert som ett trafikkfarlig kryss. Dette

gjelder for alle trafikanter, men særlig skolebarn som skal på buss er utsatt. Elevene må hver dag

krysse FV 359 for å komme på eller av skulebussen. Krysset er uoversiktlig også for de som kjører,

både når en skal inn på FV og ut av FV.

Eikjabygda Vel håper derfor at tiden snart er inne for å få fullført arbeidet med lys ved g/s vegen

langs FV 359, og få utbedret Tjonnaskrysset slik at sikkerheten for alle blir tryggere der.
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