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o.,öntad vändning
Person en kvar
på Kullens fyr?

MÖLLE: Så sent som förra
veckan fick personalen. på
Kullens fyr av sjöfartsverket
det bestämda beskedet att fy-

, ren ska vara avbemannad ett
helt år innan vad som tidigare
sagts, eller den l januari 1979.
Några dagar senare, tisdags,
satte sig folk från samma verk
ien arbetsgrupp som ska job-
ba för en fortsatt bemanning!

Närmare bestämt skedde det
vid ett möte i Norrköping som
SMHI - Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut -- kallat
till. Det visade sig vid detta att in-
tresset för att fyrarna behåller sin
personal är mycket stort bland en
rad organisationer och statliga
verk. Många anser att sjöfartsver-
ket åtminstone hittills tänkt allt-
för krasst ekonomiskt. Enligt ver-
kets planer ska alla fyra vara av-
bemannade 1982. I dag finns 11
kvar, men redan om ett år ska det
bara röra sig om sex.

Och till de berörda hör alltså fy-

ren på Kullaberg. som i dag skötes
av fyrmästare Gustav Olsson och
hans medhjälpare Torsten Eriks-
son och John Lundh.

- Vi vill gärna bevisa att vi har
en funktion, men sjöfartsverket
tittar bara på den ekonomiska si-
dan, säger Gustav Olsson till NST.

Och nu ska alltså han och annan
fyrpersonal få hjälp i den bevisfö-
ringen.

- Det finns en mängd uppgifter
för fyrpersonalen utöver att sköta
fyrarna, menar många.

SMHI vill ha så bra väderobser-
'vationer som möjligt och det anser
man sig få främst från bemannade
fyrar. Naturvårdsverket vill ha
bemanningen kvar för övervak-
ning av naturskydd ad e områden
och det rörliga friluftslivet med
fritidsbåtarna OS\'. Rikspolisen
tänker inte minst på sjösäkerhe-
ten för nämnda fritidsbåtar. För-
svarsstaben hör också till raden
av uppbackare av bemannade fy-
rar.

Vid mötet i Norrköping deltog
bl. a. också flygvapnet, domän-
verket,länsstyrelsernas organisa-
tionsnämnd, kustbevakningen

och båts portens sam-
arbetsorganisation.

-l den arbetsgrupp som tillsattes
ingår 'SMHr, naturvårdsverket
och sjöfartsverket. Gruppen ska
föreslå lämpliga arbetsuppgifter
för fyrpersonalen, föreslå lämpli-
ga huvudmän och göra kostnads-
kalkyler m.m. Man ska försöka
påvisa angelägna arbetsuppgifter
och ta fyrplats för fyrplats.

TILL REGERINGEN
Arbetsgruppern ska före som-

maren presentera sitt förslag, vil-
ket kan komma att fungera som
underlag for en kommande upp-
vaktning hos regeringen.

Men redan inom någon vecka
kommer politikerna i den parla-
mentariskt tillsatta sjöövervak-
ningskornmitten att få en skrivel-
se i vilken mötesdeltagarnas oro
inför utvecklingen betonas. Man
kommer också att begära en över-
gripande bedömning av situatio-
nen.

Kanske kan den gamla och be-
tydelsefulla fyren på Kullen trots
allt få fortsätta med bemanning.

KAP. Kullells j"f/J·twn ater bli be"''''lIIod.


