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VI harva 1 ocn för tesvarande fått oss tillsänd den af

Eder till ilandels- ocn Industrikommlssionen ställda skrlfvelsen

teträffande installation af elektrisk belysning ocn få närmed med-

dela Eder följande:

Efterfrågan på elektrisk ström för belysning har med an-

ledning af rådande lysoljebrlst blifvit nycket stor ocn anslut-

nlngsrörelsen af nya konsumenter är synnerligen llflig, Dock har

det hittills icke varit möjligt att tillgodose den stora efter-frå-

gan, dels beroende på för liten tillgång till materiel, dels bero-

ende på brist på arbetare. Elektricitetsverket har sökt utröna

1 huru stor grad bristen icke kunnat fyllas och lät därför en an-

nons ingå 1 tidningarna, 1 hvllken gårdsegare och lokallnnehafva-

re, som ej varit 1 tillfälle att kontrahera utförandet af önskad

belysningsanläggning, uppmanades att anmäla sig hos Elektricitets-

verket. Denna annons gaf till resultat att anläggningar omfattan-

de sammanlagdt cirka lampor anmäldes. Elektricitetsverket hy-
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nytta teckna vi

högaktningsfullt
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ser äfven god förhoppning att Kunna ansKaffa material för detta

antal lampor, I detta sammanhang må docK påpekas, att verket

tat det ett långt större antal lampor sKulle anmälas, då själffal-

let långt flere torde erfordras för att ersätta petroleurnbelysnin-

gen.

VI förmoda, att Fl på ett eller annat sätt lycKats fast-

ställa huru stort det verkliga hehofvet är och vore i så fall in-

tresserade få del af det resultat till hvilket Fl kommit, äfvensom
förteckning öfver de personer och gårdar, som skulle önska få in-

ledt elektrisk belysning. Då vi erhållit tillförlitliga uppgifter,

skola vi söka anskaffa det hehöfliga materielet och på allt sätt
stå till tjänst med anvisningar och råd vidkommande utförande.
prisheräknlng o,dyl. Anläggningarna kunna själffallet icke bekos-

tas af verket, utan ligger det närmast till hands att gårdsegaren

står för kostnaderna och höjer hyran 1 proportion till dessa.

Slutligen få vi ännu meddela att vårt ledningsnät är ut-
grenadt äfven i utkanterna af staden så att nästan alla gårdar

hafva möjlighet att erhålla anslutning.

I förhoppning att dessa meddelanden kunna vara Eder till




