1960- och 7O-talet
VFIF-nätet upprättades efter
Bottenhavskusten, varigenom samtalskapaciteten utökades och stömingsfriare
förbindelser erhölls
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1974
Luleå Radio läggs ner. dess

telefontrafik tas över

av

Hiirnösand Radio.

l97s
Flyttning av Härnösand Radio från Hemsön. Den 4 juni
,r:,:

I 975, tas:,det nya station$-huset på Sälsten i bruk.

SvenWahlgren och Stig Humla, Hemsön 1974

1975

Härnösand Radio fick skriva till Kungl. Telegrafstyrelsen i
Stockholm i de mest skiftande zirenden. Attt från inkop äv en underdel till tvättgryta till ansökan om semesrer skulle behandlas
av Telegrafstyrelsen.

Boden Radio, SAI, läggs
ner och trafiken (långvåg-)
läggs över på Härnösand
näOio. Sjöräddningsområder
utökas med Bottenviken.
1979

kom IMO-SAR-konventio-

Med anledning av Eder framställning i skrivelse den l5 dennes bemyndigas
Ni härigenom inköpa en ny underdel till tvättgryta till ett pris av kronor
122:75 - l5a/o. Stockholm den29 oktober 1943.
Kungl. Telegrafstyrelsens Radiobyrå

nen, som reglerar den internationell a sjöräddningen.
1982

'VHF-kanal 16 + 24 i Oregrund övertas fran Stockholm Radio. Ansvarsområdet för sjöräddning utökas
därmed att giilla från latitud
60 15 N.

Ang. semestrar.
Med ändring av uppgifterna i Radiobyråns skrivelse den 25 f'ebruari har
rk. l-5 H.V.Hellman beviljats semesrer under riden 718 - 519 1944. Frt-ef.
N.L.Johnsson skall därvid förestå sttionen mot en vikariatsersättnins av kr.
0:60 per dag.

Frtgf. Johnsson har beviljats semester under tiden 619 - 2110.
Om personalbehovet så skulle nödvändiggöra, kornrna semestrarna olnedefbart att återkallas. Stockholm den 1 augusti 1944.
Kungl. Telegrafstyrelsens Radiobyrå

Allt har inte bara varit ros. Ett klagomål besvarades den 20 augusti 1956 av Kungl. Telegrafstyreliens Radiobyrå.

K G Mohlin bryter str'ömbrytaren oc'h stcinger stationen på
Hemsön 1975

Med anledning av Eder skrivelse av den 20.6.56 angående ett samma dag
fl-ån m/s Karesuando betällt radiosamlal över Härnösand Radio till abonnent i Luleå får vi, elier företagen undersökning , meddela följande.
Så snart beställningen av samtalet ingått till kuststationen viclarebefordrades denna till telefbnstationen i Härr.rösand. Under väntetiden anmodades
telefonstationen att påskynda sanrtalet varpå svarades att ledig linje saknades. Dagen ifiåga var teletbnlinjerna nomöver kraftigt belastade och väntetiderna onormalt höga. Kuststationen var under förmiddagen straingt upptagen med sjöräddningssamtal rörande en drivande se-selbåt, vilken tagits i
bogsering av en segelskuta som senare hade lorlist. Samtalen hiirom utväxlades företrädesvis med sjöräddningsstationer, lorsar och fyrplatser, alltså
som landlinjesamtal. Situationen var sådan, att kuststationens föreståndare
hade nödsakats tillkalla extra personalf'örstärkning.
Vi beklaga att rådande förhållandcn åsamkade Eder onormal väntetid.
men av ovanstitende torde framgå, att någon försuntmelse från kuststationens sida icke förelegat. Stockholm den 16.7.-56.
Kungl. Telestvrel sens Radiobvrå

