
3-våningshus
skall uppföras
på Oraghälfan"sr ~', ..·II_~Personalbostade på Draghällans

fyrplats kommer så småningom
att bli ett trevåningshus försett
med en hel del moderniteter. För
ett par veckor sedan börjadenäm-
Iigen lotsverkets egna arbetare att
bygga på fyrvaktare bostaden ett
par våningar.

Det lilla rödmålade envånings-
huset på Draghällan kommer allt-
så att växa i höjden - någon
annan utvecklingsmöjlighet finns
f. Ö. inte. För ett par veckor sedan
bogserades en pråm virke ut till
Draghällan och fyra av lotsver-
kets byggnadskunniga arbetare
satte i gång med bygget, som kom-
mer att inrymma en trerumslä-
genhet för fyrmästaren och två
2-rumslägenheter för fyrvaktaren
och vinterbiträdet. Samtidigt skall
huset moderniseras. Bl. a. blir det
centralvärme och avlopp för slask.
Vidare torde ett större tanksystem
komma att byggas så att fyrplat-
sen kan förses med färskvatten
direkt från vattenbåtar _ hittills
har man fått klara av vattenfdr-
sorjrungen med småbåtar från
Essvikslandet.

vaxer i höjden

Personalbostaden vid Draghäl.
lans fyrplatshar skjutit upp i höj-
.d~m med ett par våningar i som-
'mar, och byggnaden har nu sam-

ma höjd som fyren. F .. n.i.håller
man på att spöna byggnaden och
sedan återstår inredningen, som
torde bli klar närmare jul "

5.2. 3bll.~t.ta
Draghällan får nytt fyrtorn. Ett

nytt fyrtorn, tre m. högre än det
nuvarande, skall uppföras på Drag-
hällan och vara färdigt i septem-
ber. I det nya torner blir det elek-
trisk signalerjng och efter kriget
kommer sålunda fyrpersonalen att
dragas därifrån.

IDraghäl~a~ bör
I e l e k t r tt! e r a s
" :'1, t~ ~ (-? JIlt..'1r3

Dragilälla~s QJ T/Yl~~ts i
Sundsvallsbukten vill lots-
styrelsen elektrifiera och be-
gär nu för ändamålet i sina
riksdagspetita för nästa bud-
getår 75.000 kr.

Fyrplatsen är av största vikt för
sjöfarten på Sundsvall och om-
kringliggande fudustrihanmar, på-
visar styrelsen. Elkraft finns nu-
mera tillgänglig på fastlandet blott
2 km. till DraghälJan. Det är ett
starkt önskemål att fyrplatsen elek ;
trifieras på grund av att fyren där-
vid kan ges betydligt ökad ljus-
styrka och även med hänsyn till
fyrpersonalen jämte familjer. vilka
ha tjänstebostäder på det lilla skä-
ret där fyren finns. Samtidi:gt med,

Ielektrifieringen bör mistsignalma_;

l,skineriet moderniseras och förses
med ett eldrivet och som reserv ett

Iråoljemotordrivet aggregat, vilket
ä;: försl~tet. Nuvarande reservmist_
sIgnalermg med klocka är högstIotiJJfr~dsställande, den skulle in-
dras I samband med modernise-
ringen.
Lotsstyrelsen anser att sjöfartens

säkerhetsanstalter är synnerligen

I
eftersatta och har därför lagt fram!
en ny tioårsplan, varom närmare I
kan läsas på sidan 4.
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För dem som vistas i
Draghällans hus

mar. börjar omside'r" att
tänka,

att där också bör ftnnas
elektriska ljus,

som kan trevnad åt
fyrfolket skänka.


