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SKEPPLANDA. Elljus-
spåret i Skepplanda är i 
dåligt skick.

Det har fått invånar-
na att reagera.

– Belysningen är 
undermålig och banans 
kondition är heller inte 
bra, säger Stefan Ek.

Redan förra året uppmärk-
sammade ett antal ortsbor 
lokaltidningen på att belys-
ningen i elljusspåret inte var 
tillfredsställande. Nu har det 
blivit värre.

– Det är 24 lampor som är 
trasiga, jag har räknat dem, 
säger Stefan Ek.

Mörkret utgör en fara 
liksom det faktum att under-
laget är ojämnt.

– Jag hade en granne som 
trampade snett och ådrog sig 
en spricka i foten, berättar 
Stefan.

Parkavdelningens chef 
Anders Alfredsson lovar 
dock bättring. Grusning av 
slingan har påbörjats och ska 

färdigställas innan årets slut.
– Vi har lagt ut det arbetet 

på entreprenad och det jag 
vet är att 850 meter återstår 
att grusa, förklarar Alfreds-
son.

– När det gäller belys-
ningen, så har vi haft pro-
blem med den i flera år. Nu 
har jag bett Ale El att göra 

en helbesiktning av anlägg-
ningen. Jag förstår att Skepp-
landaborna är förtvivlade 
och jag beklagar att ärendet 
har dragit ut på tiden. Vi kan 
dock inte hålla på med provi-
soriska lösningar utan måste 
gå till botten med problemet, 
avslutar Anders Alfredsson.

JONAS ANDERSSON

Elljusspår i dålig kondition

Stefan Ek är en av de Skepplandabor som ondgör sig över 
elljusspårets dåliga kondition.

SKEPPLANDA. Ale Lucia 
besökte SPF Skepplanda-
Hålandas lussefirande i 
Skepplanda bygdegård. 
Vi bjöds på enormt vacker 
sång av de skönsjungande 
flickorna som ackompanje-
rades på gitarr av två tomtar. 
Vår egen Glädjekör under-
höll med julsånger, vilka 

värmde före Lucias intåg. 
Cirka 140 medlemmar njöt 
av kaffe och lussekatter, en 
och annan pepparkaka slank 
också ned.

De olika kommittéerna 
tackade för detta år och 
önskade gamla och nya med-
lemmar välkomna 2013.

Boulesektionen hade sin 

avslutning i måndags med 
glögg och pepparkakor, samt 
startar igen den 7 januari i 
Boulehallen.

Dansen hade sin välbe-
sökta avslutning i onsdags 
med landgång och bakelse.

Vi önskar alla en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År.

❐❐❐

Luciasång i Skepplanda bygdegård

P.S. Tack för förtroendet!
Av samtliga elhandelsföretag som deltog i Svenskt 
Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2012 är det Ale Els 
kunder som upplever sig få den bästa servicen. 

Det är vi jätteglada för!

SVERIGES BÄSTA

KUND

SERVICE

Mån-Tors 10-18 • Fredag 21/12 har 
vi öppet till 18.

Tel 0303-97110 • alfredssons@telia.com

Önskar God Jul och Gott nytt år
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

God Jul önskar 
vi på kontoret
i Ale.
Glöm inte släcka ljusen 
när du lämnar rummet.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30


