
Fredagen den 10 december 1971

Fyrmästarparet Erik och Sonja Andersson kommer att tillbringa julen
och nyåret på Agö fyr. I sällskap med vovven Laika som nu är sju år.
Ende kollegan numera - extra tjänstemannen Sven Sjöberg - får stor-

helgssemester.

Sista
påA
Enligt tidigare planer skulle fyren

redan ha varit klart helautomati-
serad och obemannad. Men det åter-
står ännu en del. Och fyrmästaren har
fått skriftligt besked att kvarstå i
tjänst t o m den sista december
1972.Han fyller 63 år den 6 septem-
ber och vore därmed pensionsbe-
rättigad fr o m första oktober.
Till sommaren kommer generato-

rer att insättas i motorrummet vilka
helautomatiskt ersätter den strej-
kande el-linjekraften. Likaså skall
motorerna för mistsignalering per-
manent installeras. Ett överligg-

ningsrurn skall inredas m m.
Familjen Andersson kommer att

bli Agö udde sommartrogen. De äger
ett par rejäla sjöbodar nere vid
Gävlebo-hamnen vilka kan inredas.
Eventuellt får makarna inköpa eller
hyca f d lotslärlingsstugan - i se-
nare tid använd för semester - och
vinterbiträde vid fyren. De har köpt
fastighet i Hudiksvall. Man vågar
förmoda att det är kärleken till Agö
som håller dem kvar i staden.

BREMöFYR
skulle ha varit helautomatiserad

den 1 januari 1972,men kommer att
fortfarande vara bemannad kanske
ett par år till. Bremö är radiofyr
och tjänste styrkan fyra man. ~..J... ~ --!
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Personskifte
på Agö-fyren
Hudiksvall (ST)
Fyrmästare Erik Andersson vid

Agö fyr utanför Hudiksvall går
iland för gott med ålderspension i
dag.
Fyrmästare Gustaf Olsson

tidigare chef på Bremö fyr - upp-
rätthåller Anderssons tjänst till den
14 oktober, då förstefyrvaktaren på
Grundkallens fyr K B SWahlund
tillträder tjänsten. Han har - lik-
som Olsson - tidigare vikarierat
på Agö,
Den senare har utnämnts till

fyrmästare på Ölands norra uddes
fyr.
Frågan om Agöfyrens framtida

bemanning vilar alltjämt hos kom-
munikationsdepartementet. Blir
fyren obemannad föreligger farhå-
gor för att mistsignaleringen av
kostnadsskäl upphör.

OK SÄNKER på lördagen priset på
bensin med upp till 3 öre per liter,

97/98 oktan. som är den mest sålda.
sänks med 3 öre litern medan 94 och
100 oktan sänks med 2 öre per liter.
(TT)

Personalen kvar
röreslås rör Agö

Stockholm (TT)
Sjöfartsverket begär i en skri-

velse att regeringen beslutar om
fortsatt bemanning på sju utsjö-
platser, Malören, Agö, Egge-
grund, Understen, Stora Karlsö,
Utklippan och Falsterborev.
Dessa skulle kunna vara obe-

mannade för att minska verkets
kostnader för farledsverksamheten.
Avbemanningen medför emellertid
nackdelar för andra organ och
myndigheter, bl a väderlekstjänsten
och kustbevakningen.
Efter samråd med berörda myn-

digheter har sjöfartsverket kommit
fram till att de bör hållas bemanna-
de om verket får tillräckligt anslag
för ändamålet.
De årliga driftskostnaderna för

fortsatt bemanning av de sju utsjö-
platserna beräknas till 1,3 milj kr ..
Under perioden 1956-1971 har

60 lotsuppassningsställen fallit bort,
15 fyrskepp indragits och 41 fyrar
avbemannats.

Agöfyr
Fyrmästartjänsten å Agö fyr ~ ~ ~ ~ __ •.•

upprätthålls under fyrmästare Erik , ~---I~------~-
Anderssons sjuktjänstledighet av
ordinarie biträdande fyrmästaren
vid Bremö fyr Gustaf Olsson, Njur-
unda. Hans förordnande gäller när-
mast till 2 maj, men någon gång
efter midsommar skall han åter
tjänstgöra vid Agö.
Fyrrnästare' Olsson' var för ett

tjugotal år sedan lots vid Hudiks-
valls lotsplats.


