
Genomförda projekt i Tenhult 

 Planering av vandringsled söder om samhället och mot Ingaryd 2019

 Röjning av slänten ovanför Mickelsstenen

 Planering och genomförande av föreningsmöte i februari 2019

 Underhåll och tillsyn av områdena Mickelsstenen och Tenhultsbadet

 Uppsättning och nedtagning av julbelysningen

 Ekonomiskt stöd till Hembygdsföreningen för det arbete de gör för

samhället

 Röjning av hela slänten ovanför Mickelsstenen 2017

 Stöd till arrangemang av julmarknaden

 Bänkbord och omklädningshytt vid Tenhultsbadet 2017

 Grus till badplatsens parkering 2016

 Komplettering av julbelysningen 2016

 Ekonomiskt stöd till Rogberga Hembygdsförening för sommarevenemang

2016, 2017 och 2018

 Skejtrampen vid idrottsplatsen byggdes 2015. Samtidigt asfalterades vägen

in på området och ny belysning sattes upp.

 På Mickelsplan sattes nya bänkar upp 2014.

 Tenhultsbadet är populärt och varje år förbättras området. Det kan vara ny

sand, bänkar (2014), borttagning av vass med mera.

 Utegymmet finansierades 2013 och sköts av TSOK.

 Vårblommor - Både hösten 2010 och 2011 har Utvecklingsgruppen

planterat vårlök runt om i samhället.

 Kyrkorna har samordnat Tenhultsdagen varje år och fått ett ekonomiskt

stöd för detta.

 Videvägen - Lekplatsen vid Videvägen har renoverats av tekniska kontoret.

Genom Kommundelsutvecklingens försorg har även en yta med rink

byggts.

 Skolskogen - Lokala utvecklingsgruppen har iordningställt grillplats och

vindskydd vid skolskogen.

 Belysning - Belysningen på stigen mellan Högalundsvägen och

Idrottsvägen har byggts.

 Rödjans plan - Parken Rödjans plan har genom utvecklingsgruppen och

närboende förbättrats.

 Gräsytan har jämnats till så här är nu fritt fram för spontana aktiviteter. Nya

bord och bänkar finns också att tillgå.



 Vindskydd och gångstig - Lokala utvecklingsgruppen har renoverat ett 

vindskydd och förbättrat en stig som används av skola och fritids. 

 Mickelstenen - Området som Mickelstenen ligger på har utvecklats med 

mer gräsyta, blommor och träd. Inskriptionen i stenen har förbättrats. 
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