Väder hallåer
Jonna: God morgon alla, välkomna till morgonmötet. Här är grovmaterialet från SMHI. Sofia
du tar hand om lokal vädret, Hanna du får dagens väder så tar jag hand om
långtidsprognosen.
Hanna: Men jag hade ju dagens väder i går också!
Alla tittar ner i papperna
Hanna: Men jösses, jag kommer ju bli halshuggen av svenska folket om jag levererar den
här prognosen
Sofia: Va
H: det är ju 90% risk för regn, hela dagen
S: Uppenbarligen i hela Sverige, jag tar inte hand om kommentarerna på sociala medier.
J: Vänta lite nu, låt oss räkna lite på detta.
Jonna Skriver på ett blädderblock
J: 90% risk för regn ger 10% chans för sol, och om man adderar faktorn för att vädret är
oberäkneligt, och lägger in faktorn 50-50, så får jag det att det är 60% chans för soligt
väder. Men då får vi inte glömma att Sverige är ett långt land och därmed är det 50-50 att
vädret varierar i landet.
S: Från vart kommer fronten?
H: Från Nord ost
J: Aha, då får vi lägga in Putin effekten, kort och bestämd. Det blir korta skurar från nordost.
Så 60% solchans i norr och 80% i söder, eftersom regnet troligen hunnit ta slut innan det
når söder ut.
S: japp jag går och spelar in de lokala väderprognoserna då
H: Men hur ser långtidsprognosen ut.
J: neeej hur ska vi kunna räkan på detta? Ett låg tryck kommer in och stannar över
Skandinavien i 10 dagar
Alla tittar ner i pappret
J: jag kan ta dagens väder, så kan du ta långtid Hanna, du ville ju byta
S: Men vänta lite nu; 10 dagar är lång tid, det måste vara en osäkerhetsfaktor på mer än 5050.
J: Smart Sofia så är det ju, så om vi har 60% solchans i norr och 80% i söder men
osäkerhetsfaktorn på är högre måste ju det innebära att 70% chans för sol i norr och 85% i
söder.

H: varför 85% i söder?
J: det är ett avlångt land
S: Dessutom finns det inget dåligt väder bara dåliga kläder
J och H: Sol inne sol ute sol i hjärtat sol i sinnet!

Bästa Dagen (Bästa schlagerna – Markoolio; Linda Bengtzing Radio version)
Vers
Det börjar bra, väldigt intressant
Ja ja men kanske lite väl bekant
Det kommer in ett regn ifrån norr, men det faller inte riktigt än
En ny prognos finns då tid att göra
En ny analys som man brukar gör
Beräkningar görs som bygger på det, så ingenting kan gå fel
Vi räknar på risken och faktorn för det och vädret blir som vi vill

Refräng
Och det blir solchans, och värme och glädje och kärlek
Och ingé regn det faller ifrån norr nu och ingen vind som blåser kallt
Vi lovar fint väder ute i hela Sverige regn försvinner
Och inga moln, nej helt betagen
Det blir ju bästa dagen!

Vers

Hanna du hade ju

