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Bemanning av Kullens ·fyr
har blivit riksdagsfråga!

1982. Fyren ska ,då fjärrstyras
genom att den kopplas till auto-
matiken vid Sjöfartsverket] Norr-
köping.

Redan i september i fjor till-
skrev fyrmästare Ohlsson Sjöfart-
sverket och redovisade vad fyr-
personalen under fyra veckor fick
ta befattning med. Det handlade
om flera oljeutsläpp, drivande
räddningsflotte, försvunna turi-
ster, hjälp åt Sjöräddningen, ha-
veri i Skälderviken, etc.

Så sent som i vår har fyrperso-
nalen varit inkopplad på nödsitua-
tioner som försvunna fritidsbåtar,
larm om fel på Väderöns mistsig-
nalering, hjälp vid en sportdy-
kningsolycka och ett haveri utan-
för fyren.

- Jag hoppas Sjöfartsverkets
beslut går att ändra, säger Bengt
Silfverstrand. --

HÖGANÄS: Ska beman-
ningen på Kullens fyr helt
dras in från nästa årsskifte?
Det vill Sjöfartsverket. Men,
det vill varken bygdens
befolkning eller riksdag-
sman Ben Silfverstrand
(s). Den senare tar upp
fyrfrågan i riksdagen.

På tisdagen ställde Bengt Silf-
verstrand en fråga om fyren till
'kommunikationsminister Bo Tu-
resson. Han frågar, om Turesson
är beredd att ompröva Sjöfart-
sverkets beslut och avvakta med
ett definitivt ställningstagande om
fyrens bemanning till dess Sjöö-
vervakningskommitten är klar'
med sin utredning.

Silfverstrand ställer sin fråga

mot bakgrund av det dokumente-
rade behovet av någon form av
bemanning på Kullens fyr. Och
Silfverstrand har stöd från både
Naturvårdsverke; Försvarssta-

'ben och SMHI.

OLYCKLIGT
I frågan till kommunikations-

ministern erinras om att beman-
ningen vid Kullens fyr ska dras in
den l januari 1979 enligt Sjöfart-
sverkets beslut Detta beslut har
från många håll betecknats som
mycket olyckligt eftersom fyrper-
sonalen utöver ren sjöövervak-
ning utför en mängd arbetsuppgif-
ter som är oskattbara ur samhäl-
lets synpunkt '

Förhållandena vid KUllens fyr
är på många sätt särpräglade.
Fyrens övervakningsområde är en

av världens livligast trafikerade
farleder. Småbåtstrafiken är in-
tensiv sommartid och Kullabergs
naturreservat besöks årligen av ca
250.000turister.
l riksdagsfrågan påpekas att

olycksfrekvensen är hög på grund
av den branta klippkusten. Fyr-
platsen har visat sig vara en väl
fungerande larmcentral som ock-
så rapporterar oljeutsläpp, m m.
Vidare utförs väderobservationer
som inte helt kan automatiseras.

\

FJÄRRSTYRNING
- Innan jag avlämnade frågan

var jag i kontakt med fyrmästare
Gustav Ohlsson på Kullens fyr,
och han hade många värdefulla
synpunkter, säger Silfverstrand.
Avsikten är ju att bemanningen
på flertalet fyrar ska avvecklas till


