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Ansiktslyftning på entrén till Radiomuseet
Vår hyresvärd Norra Älvstranden AB har satsat stort på att snygga upp Radiomuseets 
trapphus. Efter ommålning har man satt upp trevliga historiska bilder i trapphuset samt en 
nytagen bild av ostindiefararen Götheborg i entrén. För första gången får man en direkt 
känsla av att man kommer in i ett trapphus som leder upp till Sveriges största 
Radiomuseum. 

Denna förbättring har varit mycket efterlängtad bland oss som dagligen arbetar med att 
hålla igång museet för vi vill att museet skall upplevas som en tillgång och en prydnad för 
Älvstranden, som alla kan känna glädje över att besöka.

Lars Lindskog
lars@lalind.se
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När sker Sveriges DAB-övergång?
I förra numret av Nyheter från Radiomuseet påstod jag att regeringen har beslutat att FM-
nätet skall avvecklas 2022. Som tur var det inte en korrekt uppgift. Här kommer några 
viktiga fakta kring dab-läget idag.

Bild: Telematics News
Nina Wormbs överlämnar sin utredning till kulturminister Alice Bah Kuhnke 1 december 2015

Nina Worms, universitetslektor i teknikhistoria vid KTH, fick i juli 2013 ett uppdrag av regeringen att 
utreda frågan om en övergång till digitala sändningar via DAB+ i Sverige.

Namnet på utredningen var: Från analog till digital marksänd Radio – en plan från 
Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Man kan ladda ned hela den 165 sidor långa utredningen från Riksdagens presstjänst:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/fran-analog-
till-digital-marksand-radio_H2B377

Nina Worms överlämnade utredningen i november 2014 till kulturminister Alice Bah Kuhnke. 
Regeringen gick dock inte vidare med planerna på en övergång till DAB-radio. Kulturminister Alice 
Bah Kuhnke skrev på Svenska Dagbladets debattsida i juni 2015 att en "övergång är förenad med 
alltför stora oklarheter".

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6196931
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Viktiga år för dab-radion i Sverige
1995: Försökssändningar inleds med dab-radio i Sverige.

1996: Digitalradionätet täcker 85 procent av befolkningen.

2001: Regeringen meddelar att staten inte ska bekosta sändningarna av digital radio. Nätet reduceras till 35 

procentig täckning.

2004: Digitalradiokommissionen föreslår utbyggnad av digitalradio.

2005: Regeringen meddelar att den avslår förslaget från Digitalradiokommissionen.

2008: Radio- och tv-verket lämnar en slutrapport om teknikval för den digitala radion. Radiobranschen står 

bakom valet av dab+.

2010: Regeringen fattar beslut att tilldela frekvensutrymme för digitalradio till kommersiell radio.

2012: Public service-utredningen föreslår en utbyggnad av digitalradio för SR.

2013: Regeringen tillsätter Nina Wormbs som branschsamordnare för Digitalradiosamordningen.

2014: Nina Wormbs lägger fram sin plan för övergången till digital ljudradio. Enligt planen ska SR få digitala 

sändningstillstånd 2015. Året därpå ska täckningen vara 70 procent av befolkningen. FM-nätet ska enligt 

förslaget släckas 2022.

Källa: Teracom.

Bild från utredningen (SOU 2014:77)

Jonas Ryberg IDG.se

Enligt utredare Nina Wormbs är FM-nätet i princip fullt, och ett nytt digitalt nät skulle ge utrymme 
för 60 radiokanaler. Att sända kanalerna bara på nätet är inte ett alternativ enligt utredningen då 
inte alla har bredband och att samhället skulle bli för sårbart med bara en infrastruktur för radio.

För att kunna släcka FM-nätet så tidigt som möjligt vill utredaren att nya tillstånd för kommersiell 
FM-radio ska kräva att sändningarna också sker parallellt i det digitala nätet fram till en släckning 
av FM-sändarna. Innan regeringen fattar ett beslut om nedsläckning 2022 vill utredaren att fyra 
krav ska vara uppfyllda. Kraven innefattar att täckningen för Sveriges radios sändningar ska vara 
över 99,8 procent, att hälften av alla ska lyssna digitalt, att den nya radion ska ha ett mervärde för 
lyssnarna och att det ska vara ekonomiskt och praktiskt möjligt att utrusta bilen med en DAB-
mottagare.
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Nu har regeringen delat ut nya licenser för DAB+ till kommersiella radioaktörer och frågan är om 
det analoga nätet ska kunna släckas helt och enligt utredningen är det viktigt att public service och 
de kommersiella radiokanalerna går hand i hand i det nya nätet och lansera samtidigt. Om planen i 
utredningen håller kan de första kanalerna i det nya nätet lanseras om två år och då nå 70 procent 
av befolkningen. År 2020 räknar Nina Wormbs med att 99,8 procent av svenskarna ska kunna 
lyssna på DAB-radio hemma.

Men även om de villkoren inte är uppfyllda så förordar utredningen att FM-nätet stängs av 
2024. Det för att tvinga lyssnarna att byta ut sina radioapparater till digitala. Eftersom vi 
har gjort detta med tv redan vet vi att många inte kommer att köpa nya apparater förrän 
det behövs, det vill säga i sista stund anser Nina Wormbs. Att FM-nätet släcks snabbt är 
viktigt bland annat för att undvika höga kostnader för parallella sändningar i två nät annat 
än under en kortare övergångsperiod.

http://www.idg.se/2.1085/1.599643/regeingens-utredare--fm-sandningarna-ska-upphora

Läs mer:
Riksrevisionen granskar dab-beslut
Pagrotsky: Lögn att DAB-radio blir billigare
Bevara FM-radon:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=414300895392410&id=222840321205136

Min kommentar
Vad är egentligen det viktigaste för Sveriges Radio? Är det att kunna sända så många kanaler som möjligt 
eller är det att verkligen nå ut till lyssnarna? Förra gången den frågan kunde ställas var när man beslöt att 
sluta att sända utlandsprogrammen över kortvågssändarna i Hörby i oktober 2010. Ett år senare var dessa 
sändare sålda till Madagaskar(!) och de fina antennanläggningarna sprängda. Detta medförde att svenskar i 
utlandet inte ens kan höra Dagens Eko om de inte har möjlighet att koppla upp sig till internet. 

Man stängde även ned den relativt nybyggda sändaren i Sölvesborg från 1985 så att Svenskar inom EU-
området inte heller kunde lyssna på P1 utan uppkoppling till internet. Skälet var att pengarna skulle användas 
till utökad programverksamhet. 

Utredningens förslag är att tvinga radiolyssnarna att skrota långt över 10 miljoner väl fungerande 
radiomottagare för en teknik som inte ger något mervärde går helt i stil med Sveriges Radios tidigare politik.
Hur framsynt är den kan man undra? Vad man glömde var att man ju samtidigt skjuter över kostnaderna på 
radiolyssnarna och att man i vissa lägen kanske inte längre når ut till dessa. 

”Beslutet från regeringens sida att inte gå vidare med förslaget är olyckligt för den svenska radiopubliken. FM-
nätet är fullt samtidigt som publiken önskar fler Sveriges Radiokanaler”, säger Cilla Benkö, vd för Sveriges 
Radio i en kommentar.

Vad är det då för fler kanaler som svenska folket sägs efterfråga? Det enda som framstår som klart är att det 
idag talas många fler språk i Sverige än vad det tidigare gjorts. Nya invandrare vill säkert ha radiokanaler där 
man kan höra vad som sker i Sverige på det egna hemspråket. Detta är viktigt inte minst innan de kommit in 
riktigt i svenska språket. Vad är då bättre än att SR erbjuder webbkanaler för dessa minoritetsspråk. Då kan 
man välja mellan att lyssna på dessa antingen via sin telefon, dator eller att köpa en webbradiomottagare. Det 
finns alltså flera möjligheter. Sådan utrustning finns ju redan idag. Men att lura på folk speciella DAB-
mottagare för detta ändamål verkar fullständigt vansinnigt.

Vi får vara tacksamma över att Sverige just nu har en så klok kulturminister som Alice Bah Kuhnke. Hon inser 
att det finns många goda skäl att i avvakta ännu en tid med att ta beslut i DAB-frågan.

Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Besök Grimeton på Alexandersondagen 2 juli

Det blir ett normalt program på Alexandersondagen söndagen den 2 juli med den 
skillnaden, att det inte blir någon sändning över antennen.
  
I övrigt är Amatörstationen öppen och aktiv, försäljning i tält mm med fika plus andra 
publika attraktioner. 

Websida: www.alexander.n.se:

We regret to announce that the scheduled transmissions on Alexanderson Day, July 2nd 
2017, with the old Alexanderson alternator SAQ on VLF17.2 kHz, at the World Heritage Grimeton 
Radio Station, Sweden has been cancelled, due to ongoing maintenance work.

The Alexanderson Day will offer an exiting range of activities (details will follow), including two 
startups of the Alexanderson alternator, including a local, not aired transmission at the following 
times:

– Startup @10.30 (08.30 UTC) with a local message @11.00 (09.00 UTC).
– Startup @13.30 (11.30 UTC) with a local message @14.00 (12.00 UTC).

Both of these startups will be streamed on our YouTube Channel. No QSL-cards will be given this 
time and no list of Reports will be constructed but we look forward to your comments and stories 
(images appreciated) to info@alexander.n.se.
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Välkommen till Gammelvala i 22-29 juli

Förberedelserna för Gammelvala är i full gång. 

Vi behöver hjälp från fredag den 21 till söndag den 30 juli. Utställningen pågår 22 – 29 juli, 
men så vi ska sätta upp och ta ner allting också. Hör gärna av dig om du har möjlighet att 
vara med oss någon eller några dagar. 

Hoppas vi ses på Gammelvala!

Jeanette Nilsson
jeanette62373@hotmail.com
0300 62373, 0739 959994

Program för hela veckan finner man här:
http://gammelvala.se/gammelvala/program-2017/
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Veteranljuddagen 2017
Hörby Radioförening i samarbete med Sveriges Radiohistoriska Förening SRF och Experimenterande 
Svenska Radioamatörer ESR inbjuder till en dag på temat nostalgiska ljud lördagen den 2:e september 
2017

VeteranLjuddagen 2017 arrangeras den 2:e september klockan 10.00-15.00 i föreningens 
utställningslokal vid Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. www.kulturhusetosallerup.se

Program:
10.00 Visning av Hörby Radioförenings utställning med bland annat material från den nu nerlagda 
Radiostationen i Hörby.  ”Teknisk guidning” av personal från Radiostationen.

10.30 Specialutställning ”Från ståltråd till kassett” om bandspelarens utveckling.

11.00 Gemytlig samvaro med möjlighet att köpa fika i Kulturhuset.  Korvgrillning i parken. Visning 
av medhavda och utställda ”klenoder” i utställningshallen.  Alla är välkomna att ta med och visa 
upp objekt.

12.30 Auktion på dubbletter från föreningens samlingar samt på objekt inlämnade av besökarna. 
Bytesstund hela dagen. Ni som har ljudprylar, t.ex. radio, grammofon, bandspelare, telefoni, 
telegrafi, amatörradio och närbesläktat som ni vill bli av med är välkomna att byta och sälja. Vi 
ordnar detta direkt från bilens baklucka. Har du mycket grejer går det givetvis bra att ställa upp ett 
medhavt bord. Även i år är det möjligt att boka en ”regnsäker” försäljningsyta i ett av tälten.
Kontakta Bengt Almqvist på: bengt@telefonstationen.com om du har frågor. Ingen anmälan 
behövs men det är bra om du hör av dig så vi får en uppfattning av hur stort intresset är. Alla som 
hör av sig kommer att få en uppdatering via e-mail i slutet av augusti.
Gratis inträde! Inga parkeringsavgifter!

Besök www.veteranljuddagen.se för mer information om bland annat tältbokning, 
klenodutställning, inlämning av auktionsgods och försäljning av radiorör!
Hörby Mellanvåg på 1179 kHz kommer att sända mellan de 26/8 och 8/9 2017

Välkomna till en trevlig dag med många nostalgiska ljudupplevelser!
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Fartygspositionerna kan nu ses på Radiomuseet
Lennart Nilsson har monterat en liten dator av typ Raspberry Pi på baksidan av en vanlig platt-TV-mottagare. Datorn är 
nu uppkopplad mot museets wifi-nät så att man kan se vad som händer och sker i hamnen. Man kan samtidigt höra 
kommunikationen mellan fartygen och hamnen via en VHF-mottagare som står uppkopplad på hamnens VTS-kanal 13 
(VTS=Vessel Traffic Service).

Datorskärmen är placerad mitt emot kustradiostationen på radiomuseet                Bilder Lars Lindskog

Datorskärmen visar www.myshiptracking.com
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Detaljinformation om ett fartyg framträder om man klickar på dess kartsymbol 

Lars Lindskog
lars@lalind.se

DX-hörnan behöver en ny stol

  
Detta är en AGA radiomottagare från 1940-talet. Den finns i vår fina DX-hörna. Den är ansluten till 
en yttre antenn och fungerar alldeles utmärkt bra. Vi önskar att man skulle kunna sitta framför den 
på en stol från 1940-talet och söka stationer på radion. Radiomuseet saknar en lämplig sådan stol 
och vi undrar därför om någon läsare kan ha en tidstypisk stol att skänka till museet. Vi tänker oss 
att den kan likna någon av stolarna på bilden. Om Du har någon så hör gärna av dig.

Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Den första radiokommunikationen med flygplan
Redan i flygets barndom uppstår behovet att från marken ha 
kontakt med flygplan i luften. Det är önskemålet från militären att
kunna få hjälp med eldledning av sitt artilleri. Att få rapport från
flygplanet var granaterna slår ned bakom fiendens linjer ökar ju
träffsäkerheten markant.

Exaktheten när flygradio kom i bruk är något osäker men år 1912
användes eldledning från flygplan under Italiensk – Turkiska kriget.
Man använde telegrafi i början och piloten eller spanaren hade då
att använda morse-nyckel vid kommunikationen.
År 1913 finns anteckning om den första förbindelsen med telefoni
vilket givetvis var smidigare och snabbare.

Det var i England där Royal Flying Corps kom igång med telefoni
dubbelriktad kontakt flyggplan – mark. Löjtnanten B.T.James utvecklade
flygradion i flygplanet B.E.2A men blev själv nedskjuten under första
världskriget.

Vid prov juni 1915 kom man upp I en räckvidd av 30 Km.  
Tidigt år 1916 startade Marconi Company produktion av flygradio
som kom till användning under första världskriget över Frankrike.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:RAFBE2.jpg

Radioanläggningen i B.E.2A var stor och tung och med 1 
kanal.

Som jämförelse se t.v. handradio för ett pris av ca 4000:-
Sändare mottagare hela flygbandet 8,33 KHz delning = 2280 
kanaler
VOR navigerings funktion
ILS-Localizer /Kurssändning
ILS-Glide Slope / Glidbana
GPS navigations mottagare

Lars Hallin
lars.hallin@mbox301.swipnet.se



Kursverksamheten
Kurs för blivande Radioamatörer.
Nu är vårens kurs för amatörradiolicens avklarad. Av de ca 17 personer som närvarat vid kursen har 
nio genomgått PTS licensprov. Av dessa har sju klarat provet och kommer att bli radioamatörer. 
Kursen har varit intensiv och flera har inte känt sig mogna förprovet redan nu. De två som inte 
klarade provet, kommer att få en ny chans inom kort. För övriga kommer en ny kurs att starta till 
hösten.
Vi planerar alltså en ny licenskurs med början någon gång i oktober. Kursen är öppen för alla, som 
vill prova på att bli radioamatörer. Det går att anmäla sig redan nu till Bengt Lindberg eller till 
Radiomuseet.

Bengt Lindberg, SM6BLT
benli@telia.com
070-5984200

Nybörjarkurs om Raspberry Pi
Raspberry Pi utvecklades som en dator för att lära skolungdomar programmera. Hittills har mer än 
en miljon exemplar av den kreditkortstora datorn med imponerande prestanda tillverkats. Målet att 
nå skolungdomar har delvis nåtts, men den stora gruppen av användare är faktiskt 
teknikintresserade medelålders män. Datorn kan användas både som generell kontorsdator och dator 
för styrning av hårdvara (kameror, robotar, larm, väderstationer etc) eller som webserver eller 
mediaserver. 
För ca 1000 kr kan man köpa en Raspberry Pi med strömförsörjning,  minnesenhet, kursbok och 
diverse kretsar hos t.ex. Kjell och Co. Ingen annan dator behövs men en bildskärm med HDMI-
interface samt  USB-tangentbord och USB-mus behövs i tillägg. Om man vill kan datorhögtalare 
eller hörlurar anslutas.

Kursen planeras ha följande innehåll:
- Uppbyggnad av Raspberry Pi Hårdvara och Operativsystem
- Introduktion till det vanligaste operativsystemet ”Raspian” 
- Använda Raspberry Pi som kontorsdator, visa film, köra ordbehandlare och kalkylblad
-  Lär Dig programmera med programspråket Python 
- Utveckla enkla program för att styra hårdvara som lysdioder, tryckknappar, sensorer med 

program skrivna i Python
- Eventuellt bygga en mediaserver till en TV eller en webserver

Lennart Nilsson
odenback@telia.com
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Radioreparationskurs
Det har kommit en förfrågan till Radiomuseet om vi planerar en grundläggande reparationskurs på 
radiomottagare. Åke Kjellin som har hållit i flera sådana kurser ställer sig inte främmande för detta. 
Vi ber Dig som är intresserad att höra av Dig med önskemål och synpunkter. Får vi tillräckligt 
många intresserade, exempelvis 5-6 personer, så kan vi planera en sådan kurs till hösten.

Åke Kjellin
akekjellin@hotmail.se

Kalendarium
 Alexandersondagen på Grimeton söndagen den 2 juli 10.00-16.00
 Gammelvala 22-29 juli
 Veteranljuddagen i Hörby lördagen den 2 september.
 Höstmöte med föredrag lördagen den 16 september
 Bokmässan 28 september–1 november
 Science Safari onsdagen 1 november klockan 12.00
 Lindholmen Big Band söndagen den 26 november klockan 12.00
 Julfest onsdagen den 6 december klockan 18.00
 Vintermöte lördagen den 9 december klockan 12.00

Nytt VIP-kort berättigar till rabatterat inträde

Radiomuseet finns presenterat i text och bilder på hemsidan www.turistmal.se som även
ger ut detta rabattkort. En besökare som skaffat detta VIP-kort får 20 % rabatt på inträdet 
till alla sedvärdheter som deltar i detta. Detta gäller f.o.m. i år även för Radiomuseet i 
Göteborg. Det betyder att de besökande, som kan visa upp detta kort, betalar 40:- i stället 
för 50:- i inträde till Radiomuseet. Ett VIP-kort berättigar till rabatterat inträde för maximalt 
4 personer.
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Välkommen till Museenytt från Västsverige

Det finns idag en intressant hemsida med museinyheter från Göteborg och Västsverige 
som man presenterar så här: 

Vi arbetar enbart med museinyheter och sidan är ren informationssida vi har inga 
kommentarsfält eller liknande och kommer heller inte att ha det.

Adress: www.museenytt.se

Redaktör 
Arne Brorsson
arne.brorsson@live.se

Våra ”stenkakor” är nu sökbara i databasen
Vi lägger inte ut inspelad musik av upphovsrättliga skäl men den kan 
avnjutas via vår besöksdator på museet.

Inte bara radioutrustningar och litteratur går att hitta på Radiomuseets 
hemsida utan även 78-varvsskivor.
Vi har nu registrerat över 1700 78-varvsskivor.

Dessa kan man söka via Radiomuseets hemsida om man klickar på 
Sök i databaserna. Vi säljer de skivor som vi har dubbletter av. Vill 
man veta vilka de är går man in på

http://maia.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_sal
u.html

OBS: Vi sänder inte grammofonskivor per post utan dessa måste avhämtas på Radiomuseet.

Viktor Olsson
viktor.ohlsson@von.pp.se
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Följ Radiomuseet på Facebook
Via denna länk kommer Du direkt till Radiomuseet:

http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/
Radiomuseet/136495834874?ref=ts

Under stora bilden som dyker upp – klicka på Gillar (Liked) och på Följer (Following)

Om du vill uppmärksamma din bekantskapskrets på museets facebooksida 
Klicka på Share (Dela) och skriv gärna en kommentar
Detta dyker då upp på din tidslinje och kan ses av dina vänner

Om vi har ett evenemang, t ex Öppet hus, så dyker det upp ett inlägg på museets facebooksida.
Klicka på Gilla eller Dela
Då dyker inlägget upp på din tidslinje och dina vänner kan uppmärksamma evenemanget och bli 
inspirerade att komma.

För mera information kontakta gärna

Jeanette Nilsson Matts Brunnegård
jeanette62373@hotmail.com gjutaren26@gmail.com
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Hjälp med reparationer

       

Radioreparationer utföres även av

Kawa Rasool
Bangatan 32, 41464 GÖTEBORG
Tel: 031-14 61 00

Kållereds Radio och TV Service

Tryckrullar och drivremmar till bandspelare
Kållereds Radio och TV Service (info se ovan)
se Kållereds Radio
Leif Alenäs (medlem)
Gamla Riksvägen 16
428 32 Kållered 
Telefon: 031-795 11 75
0703-98 78 78
e-post: eve.ruch@bredband.net
Utför reparationer på radio och TV. Har även tryckrullar och drivremmar till bandspelare.

Elektrolytkondensatorer mm säljes av
LH Musik & Audio AB
Atlasvägen 55, NACKA
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar
lhmusik@gmail.com

Grammofonnålar, pickuper och mycket annat
Svalander Audio AB
www.svalander.se
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Tema Elektronik

Tema Elektroniks butik är belägen på 
Nordostpassagen 7 i Göteborg, där har den legat 
alltsedan starten 1983. Under dessa år har vi 
levererat elektronikkomponenter och alla typer av 
tillbehör därtill.

Till oss vänder sig företag, skolor, kommun och 
privatpersoner både via butiken och per 
postorder. Idag lagerförs 13500 artiklar och hittar 
du inte vad du söker är du välkommen att 
kontakta oss - via våra leverantörer har vi tillgång 
till ett mycket stort antal produkter.

Tema Elektronik Technica AB, Nordostpassagen 7, 413 11 Göteborg
Telefon 031-42 86 90, Telefax 031-42 86 50
E-post: magnus@temaelektronik.se
Öppettider: vardagar 09:00 – 17.00

Hjälp med mediaöverföringar
Radiomuseet har haft som en ambition att kunna hjälpa kunder med att överföra gamla tråd- och 
bandinspelningar till CD och Videofilmer till DVD. Utrustning för arbetet liksom lokal finns på museet. 
Tekniskt kunnande finns även det men det saknas någon frivillig kraft, som känner för att engagera sig och 
satsa tid på den uppgiften.

Samtidigt får vi av och till frågor från besökare om var man kan få hjälp med detta.
Eftersom vi för närvarande inte är beredda att ta på oss uppgiften lämnar vi här namn och adress på ett 
företag, som verkar ha ambitionen att klara av det mesta men ej överföringar från trådinspelningar.
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Hjälp med radioschemor?
Hämta hem inskannade schemor från Radiomuseets hemsida

Serviceinformation från följande tillverkare: Centrum, 
Luxor, Radiola är nu inskannade och tillgängliga 
digitalt. Medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i 
Västsverige har full tillgång till informationen via den 
interna medlemssidan på:  
www.radiomuseet.se/medlem
Login hittar Du på ditt medlemskort för 2017. 

Om du inte är medlem kan du se hur du blir det via 
länken nedan.
http://wordpress.radiomuseet.se/medlemssidan/bli
-medlem-i-radiohistoriska-foreningen-i-vastsverige/

Nils Pihlgren / Lars Quiding / Viktor Ohlsson 

Antique Radios
Schematics, Pictures – För medlemmar I Radiomuseum.

www.radiomuseum.org

En bra holländsk hemsida
För den som söker ett radioschema till en radio så finns det en site där man kan ladda
ned ett sådant utan kostnad. Det enda man behöver göra är att registrera sig.
Siten innehåller kanske inte så många svensktillverkade apparater men desto flera från
kontinenten.
http://www.radiotechniek.nl/
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Museibutiken

Bo Carlsson, som är ansvarig för museibutiken på Radiomuseet finns normalt tillgänglig under 
eftermiddagar, vardagar. Andra tider kommer affären bara att kunna öppnas om det finns 
funktionärer som har tid att vara med.  

Bo Carlsson
bo.carlsson@bredband2.com

Försäljningen på Radiomuseet
Radiomuseet säljer från sina samlingar apparater som inte är aktuella att ställa ut, liksom rör och 
komponenter. Radioapparater och instrument till försäljning utannonseras regelbundet i NfR och på 
Radiomuseets hemsida. 

Försäljning sker på två sätt:
På onsdagarna mellan klockan 15 och 19 finns normalt medlemmar som ansvarar för försäljning på plats på 
Radiomuseet. Dels håller Radioaffären öppen för försäljning av apparater och komponenter, dels brukar de 
medlemmar som ansvarar för rörförsäljning vara på plats. Medlemmar i Föreningen är välkomna att besöka 
Radiomuseet vid dessa tillfällen för att handla, men man kan inte kräva att det alltid skall finnas 
försäljningspersonal på plats. Om du, som är medlem, själv vill leta i komponentförrådet är detta möjligt 
under de tider då affären har öppet. Kontaktperson är Bo Carlsson.  Betalning kan ske med kontanter eller 
via bankkort.

Alla övriga tider tar Radiomuseet endast emot beställningar av apparater, komponenter och rör via mail eller 
brev, eller undantagsvis på telefon. Dessa beställningar expedieras sedan per post, eller kan avhämtas 
under ordinarie öppettider. I det senare fallet skall den som beställer ha angivit i beställningen att godset 
skall avhämtas. Någon från Radiomuseet ringer eller mailar när de beställda varorna är klara för avhämtning. 
Beställda varor som skall skickas med post skall förskottsbetalas. Varor som avhämtas kan betalas kontant 
eller med bankkort.

Vad som ovan stadgats rörande medlemmar gäller också för dem, som inte är medlemmar i föreningen. 
Radiomuseet tillämpar differentierade priser för medlemmar och icke medlemmar.

Beställningsadressen är: info@radiomuseet.se
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  Nyheter från Radiomuseet
Deadline för augustinumret nr 103 är fredagen den 21 juli 2017. 
Välkomna med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet! 
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, även till de som bor långt borta.

Lars Lindskog
lars@lalind.se

Facebook

Jeanette Nilsson och Matts Brunnegård är våra två mycket aktiva redaktörer för Radiomuseets 
faceboksida. Deras inlägg kommer nu även direkt in på Radiomuseets hemsida och kan därigenom nå 
ändå fler läsare. Adressen är som vanligt:

http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/
Radiomuseet/136495834874?ref=ts

Jeanette och Matts kan vi nå här:

Jeanette Nilsson Matts Brunnegård
jeanette62373@hotmail.com gjutaren26@gmail.com

  Audionen
Audionen utkommer med fyra nummer per år och distribueras via e-post i pdf-format på samma sätt som 
Nyheter från Radiomuseet till samtliga medlemmar som inte speciellt begärt att få Audionen i 
pappersformat. Detta kan man göra genom att sända ett meddelande till info@radiomuseet.se  De 
medlemmar som saknar e-postadress får automatiskt Audionen i pappersformat hem till sin brevlåda.
Deadline för Audionen nr 3 / 2017 är 8 augusti. 

Sven Persson   (Telefon: 0705-83 78 06)
audionen@radiomuseet.se
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Kloka ord
Till de av er, som går och drömmer om ett Svexit!
Folkomröstningen om Sveriges medlemskap i EG 1991 borde göras om!
En riktigt äkta svensk folkomröstning skall innehålla tre linjer så att våra politiker 
alltid har full frihet att göra som de vill. Här är Moderna Tiders förslag från januari 
1991. Varför missade vi det?

      

                            
Lars Lindskog                                                                       Viktor Ohlsson
Redaktör Webbmaster
lars@lalind.se viktor.ohlsson@von.pp.se




