
A KULLEN AR DET
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tersom han dessutom skall pen-
sioneras om ett år kan han bättre
säga vad han tycker om SMHI:s
anställningsvillkor. Han behöver

. inte vara rädd för automatise-
ringshotet personligen.

Måste sova
- Sanningen om väderobser-

vatörer är den att en full tjänst
med åtta observationer per dygn
kräver två heltidsanställda -
plus en deltidsanställd.' Det är
bara rimligt.

- En människa måste ju ha re-
gelbunden söin, fortsätter Gus-
tav. Enligt arbetstidslagen är det
minst åtta timmar sammanlagd
sömn per dygn.

- Och dessutom en samman-
hängande ledighet på 24 timmar .

Gustav Olsson är fyr-,
mästare på Kullens yr.
Tillsammans med två bit-
rädande fyrmästare delar
de,\ bredvid sina anställ-
nirl~ar vid Sjöfar~sverket,
på ~il liknande väderob-
servationstjänst som Ake
och Gl,lDVOrWesterberg på
Falsterbo.

De tr~ blir till ett bra levande
exempel på hur otillräckliga
Guns och Akes deltidstjänster är
för att leva på. De tre har vardera
en full lön från Sjöfartsverket-
observationsarvodet blir för dem
en extrainkomst på 1.300kronor i
månaden.

Gustav är inte heller beroende
.av den extra inkomsten och ef-

per vecka. Det följer SMHI inte beror på njugghet från Staten.
för någon anställd observatör. SMHI får inte tillräckligt med I

Och Gustav Olsson talar inte anslag för att kunna hålla perso-
för egen del. De är ju .redan tre. nal, menar han. Och han har ett
Förutom < Gustav är John Lund förslag på hur man skulle kunna,
och Torsten Eriksson med öm att lösa det -litet psykologiskt:
dela upp de åtta observationerna - Om alla de myndigheter
per dygn. De byter av varandra ' som utnyttjar väderobservatio-
vartannat dygn efter ett schema. nerna var med om att betala en
Efter tjugo dygn får de tio helle-. bit av kakan skulle de antagligen
diga dagar.' fortfarande tycka att deras in-

sats motsvarade vad de fick ut.
Och det är inte lite myndighe-

ter som utnyttjar Gunvers och
Akes och fyrmästarna på Kul-
lens insats var tredje timme dyg-
net runt: Flyget för starter och
landningar, sjöfarten för säker-
heten, och så SMHI för allmänhe-
ten och mångamånga fler.

Njugghet
Det ger-möjlighet till samman-

hängande sömn under arbetspe-
rioden och en ordentlig vila där-
emellan. Dessutom gör de obser-
vationerna på sin ordinarie ar-
betstid för Sjöfartsverket.
, Gustav anser att 'väderobser-

, vatörernas dåliga situation bara
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Gåsfal' Olsson i;ppnar d"'f fIJpiska väders köpet spå innehåller barome.",r, orh .re .ermometrar-

för dugelllöhi)glöta, lägsfn o('h de" «kUle"" 'l'JllperaUlr ••". John LIft/d,tittar på.

f'yrmällfare GIISfaCOlssoll f r.e.) och "ifrädande fyrmästaretl.John LUllddelar pö väderof'llerva.
dOllerIIa med ytterligare ell SjöfartsaJIställd. De gör det .om ell bisussla.



FAKTARUTA
Kullen och Falsterbo tar

maximalt antal olika obser-
vationer. Som kuststationer
tar de också sjöobservationer.
Hör följer samtliga värden de
samlar in åtta gånger om dyg-
net och skickar kodat i tele-
gramform till SMHI:

Molntäckets storlek, Vind-
riktning, Vindstyrka. Sikt.
Moltnäckets art. Lufttryck.
Lufttemperatur. Molntyp och
på hur stor del av himlaval-
vet. Molnhöid. Luftfuktighet.
Lufttryckets förändring.'.

Dessutom följer de alla ty-
per av väderförändringar och
måste kunna rapporter.a när
både regn, dis och annat bör-
jar och när det slutar, med
fem minuters säkerh~t. .

Enligt arbetsplats ombudet
Birger Schlaugs arbetstids-
beräkningar för två år sedan
-arbetar observatören i ge-
nomsnitt 40 minuter per ob-
servation året om. Arbets-
uppgifterna fördelar sig på
vintern, då det tar längst tid,
på följande uppgifter:

Avläsningar -av instrument
18 minuter, Kodning 4 min,
väntetid till telesamtal från
SMHI och samtalS min, jour- -
nalförande 2 min och mellan
observationerna 15minuter.

Det betyder en genomsnitt-
lig arbetstid per avsänt tele-
gram på 44minuter-i decem-
ber, 39minuter i april och 38
minuter både i jul och okto-
ber.

Utslaget på antal arbet-
stimmar per år _ arbetar
SMHI:s synobobservatörer

••
1.947timmar. En normal 140
timmars arbetsvecka är 2.000
timmar. Men en väderobser-
vatör får inget betalt för de 60
procenten övertid ..

SMHI:s observatörer delas
upp i synopobservatörer som
avläser värdena fem till åtta
gånger per dygri och på ti-
mobservatörer som förutom
var tredje timma hela dygnet
avläser instrumenten varje
timma mellan dagobservatio-
nerna. '


