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SKEPPLANDA. Albotor-
get ska blomstra lagom 
till 40-årsjubileet.

Det kan kommunens 
parkchef, Anders Al-
fredsson, gå i god för.

– Vi kommer att dra 
vårt strå till stacken och 
sätta lite färg på torget.

I förra veckans nummer av 
lokaltidningen kunde ni läsa 
om Skepplandaföreningens 
tankar och idéer kring Albo-
torgets 40-årsfi rande. Plane-
ringen för Skepplandadagen 
är i full gång och kommer 
att intensifi eras under nästa 
månad. Lördagen den 17 maj 
är den dag då fi randet ska äga 
rum.

– Jag har varit och träffat 
representanter från Skepp-
landaföreningen, som berät-
tade om sina planer. De kon-
kretiserade sina önskemål 
till oss på parkavdelningen, 
förklarar Anders Alfredsson.

Just nu är Alfredssons per-
sonal i full färd med att grä-
va ut och byta jord i de stora 
granitplattor som fi nns på 
Albotorget.

– Det har sett lite tråkigt 
ut i urnorna, men nu ska 
det bli ändring på det. In-
för 40-årsjubileet ska buskar 
vara på plats och perennerna 
blomma. Det kommer att ske 
en allmän uppfräschning av 
torget. Bland annat ska bän-
kar målas om, avslöjar An-
ders Alfredsson och tillägger:

– Vi hoppas att det ska 
vara grönt och fi nt när jubi-
leumsdagen infi nner sig.

Vidare har parkavdelning-
en fått i uppdrag att göra det 
förberedande arbetet för den 
scen som ska uppföras mitt 
på torget, mellan försam-
lingshemmet och vårdcen-
tralen.

– Pusselbitarna börjar fal-
la på plats och vi är oerhört 
tacksamma för den hjälp som 
vi får från kommunen. Albo-
torget behöver ett ansiktslyft 
och att det sker lagom till 
40-årsfi randet känns jätte-
bra, säger Kent Carlsson i 
Skepplandaföreningen.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 17 maj firar Albotorget i Skepplanda 40 år. Kommunens parkavdelning ska se till 
att det blir grönt och fint innan dess.

Albotorget ska blomstra

Anders Alfredsson, parkchef 
Ale kommun.
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Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  

(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Välkommen in och titta 
på vårens bågnyheter!

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Synundersökning och alla 
bågar i butiken ingår!
Kompletta enkelslipade glasögon 950:-

Nytillpassning linser: 
695:-  inkl. provlinser och väska

Erbjudande!
Vid köp av progressiva 
glas får du ett par 
läsglasögon eller ett 
par solglasögon med 
styrka utan kostnad. 
Dessutom ingår 
antireflex- och 
hårdhetsbehandling.

Vill du veta vad
din bostad är värd?
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