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Skylten bländar oss
O Efter att àtervänt till MaIo ef
ter sommarselnester möts vi av
ett helt nytt “utseende” alitsa
nãr Vi tittar Ut genom vara stora
perspektivfonster, som kostru
erades en gàngjust for att kunna
ta tilivara den vackra utsikten.
Där vi tidigare pa kväiiarna
och nätterna haft en vacker
skymning med varm “man
skensfargad” belysning runtom
kring, möts vi flu av en jättestor
heit dominerande starkt lysande
vitbia neonskylt med ovan
nämnda text— The World Mariti
me University—. Kväiiar, nãtter
—

harmoniskt tonade biändfria
lampor. Kockums gjorde en uk
nande manOver mom sitt omra
de for nàgor àr sedan. Bara nag
ra dagar efter pápekande hade

lamporna bytts ut till tonade
bländfria lampor, som inte stOr
dei vaningarna.
Ljusterror eller oiycksfali
I arbetet

och heiger igenom far vi denna
information.
Ju mOrkare och senare det
blir pa dygnet, ju intensivare ly
ser den biâvita jatteskylten in i
vara stora fOnster. Kiockan
23—24, när vi själva viii ha mOrkt,
lyser neonskylten upp rummen
och vaggarna ãr ijusa flatten ige
nom.
Sàiedes: Ha vaniigheten och
hansynsfuiiheten att ha skyiten
siäckt tills det OgonbedOvande
starka biàvita Ijuset är utbytt
mot betydligt svagare och varmare sken, som harmonierar
med beysning runtornkring

—

bade utomhus och inohus.
Gatubelysningen pa Cita
dellsvagen, mitt for skoian, biev
fOr nagot ar sedan utbytt till just
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