
 

Senaste nytt om Elljusspåret 

Många har hört av sig till Byalagets styrelse angående den dåliga skötseln av vårt kära elljusspår. Vi 
har inte legat på latsidan när det gäller konversationen med kommunen. Nedan redovisar vi det 
senaste i denna. Eftersom inget hänt hoppas jag att vi alla kan hjälpas åt att ligga på kommunen. 

Länk till kommunens e-tjänst för synpunkter: https://e-tjanster.gullspang.se/oversikt/overview/223 
Eller skicka mejl till mats.oman@gullspang.se  

1. Mejl från styrelsen till kommunens ansvarige, Thony Alvenfors: 
Från: Otterbäckens Byalag  

Skickat: den 27 oktober 2021 17:15 

Till: Thony Alvenfors <thony.alvenfors@mariestad.se> 

Ämne: Sv: Motionsspåret  

Hej Thony!  

Nu är det många som varit på oss angående alla släckta lampor (senaste budet var 14 släckta 

lampor) i elljusspåret och för att återta vår tidigare diskussion så hittade jag (kanske) en lösning 

på problemet med sockeln: klicka >>>HÄR med lampor från Jula. Vad tror du om den 

lösningen?   

Vänligen 

Otterbäckens Byalag 

Björn Wadensten/sekreterare 

  

2. Påminnelse om föregående mejl: 
Från: Otterbäckens Byalag <otterbackens.byalag@outlook.com>  

Skickat: den 1 november 2021 15:00 

Till: Thony Alvenfors <thony.alvenfors@mariestad.se> 

Ämne: VB: Motionsspåret 

 Hej igen. 

Fick du mitt förra mejl? Vad tror du om mitt förslag på lösning?  

Nu när mörkret kommit en timme tidigare passade jag på att gå spåret i går kväll. Drygt ett 20-tal 

lampor har slocknat varav en hänger löst i sina trådar. På vissa ställen är det så många lampor i 

rad att man inte kan ta sig fram utan risk om man inte är utrustad med en bra ficklampa. En tanke 

som slog mig var, om lamporna är matade via två eller fler säkringar, att den trasiga armaturen 

orsakat att en säkring gått, därav det stora antalet släckta lampor på en och samma sträcka. Hur 

matas spåret? Är det via en eller flera säkringar? 

 Vore bra om du kan återkomma till mig med dina synpunkter och frågor även från mitt 

föregående mejl.  

Vänligen 

Otterbäckens Byalag 

Björn Wadensten/sekreterare 
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3. Svar från kommunens ansvarige 
Från: Thony Alvenfors [mailto:thony.alvenfors@mariestad.se]  
Skickat: den 5 november 2021 11:11 

Till: Otterbäckens Byalag 

Ämne: SV: Motionsspåret  

Hej Björn! 

Jag har lyckats att få fram pengar till elljusspåren i kommunen, så tanken är att vi byter alla 

armaturer som är trasiga först, har vi pengar kvar så får vi se var behovet är störst. 

Min förhoppning är att vi börjar nästa vecka med spåret i Gullspång och veckan därpå om alla 

armaturer levereras så fortsätter vi med Hova och Otterbäcken. 

/Thony 

  

4. Replik från Byalaget då inget hänt… 
Från: Otterbäckens Byalag <otterbackens.byalag@outlook.com>  
Skickat: den 20 december 2021 21:06 
Till: Thony Alvenfors <thony.alvenfors@mariestad.se> 
Kopia: Pia Lidvall <pia.lidvall@gmail.com> 
Ämne: SV: Motionsspåret 

Hej Thony! 

Jag har noterat, efter många påstötningar av otterbäcksbor, att det fortfarande inte bytts ut trasiga 

lampor vårt älskade elljusspår. För närvarande är det inte utan risk för den som går där efter 

mörkrets inbrott då det är långa sträckor som är mörklagda. Även otryggheten och rädslan 

kommer smygande… 

Då vår nya Facebooksida har fått massor med följare sedan vi gjorde om den så vill jag gärna 

kommunicera ut budskapet när vi kan förvänta oss en förbättring. Därför vill jag gärna ha en 

uppdatering från dig om statusen att få ordnat så elljusspåret går att använda även efter mörkrets 

inbrott. 

 Har du hunnit att inspektera vår ljusinstallation i Badängsparken? Vore kul om du kan 

återkomma med dina synpunkter.  

Vänligen 

Otterbäckens Byalag 

Björn Wadensten/sekreterare 
 

Det har nu gått drygt två månader sedan vi fick beskedet om att kommunen tillsatt pengar att åtgärda 

trasiga lampor. Vi vill därför be er som kontakta oss i styrelsen att även kontakta kommunen så 

kanske vi får ett fungerande elljusspår under år 2022. 

Länk till kommunens e-tjänst för synpunkter: https://e-tjanster.gullspang.se/oversikt/overview/223 

Eller skicka mejl till mats.oman@gullspang.se  
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