
Innspel til FM -utgreing  fra Radio Askøy  

Det har vært lokalradio på Askøy siden monopolet ble opphevet på 80- tallet. Den første radioen var 
et aksjeselskap og drev fram til 1996 da den mistet konsesjonen pga økonomien. Radio 1 hadde søkt 
konsesjon her på Askøy og forsøkte å sende som Radio 1 Askøy , men det gikk bare noen måneder så 
gav de opp . Frivillige medarbeidere fra Radio Askøy  var i kontakt med  Fred Olav Johannesen som 
drev Radio 1 , og vi fikk fortsette på kveldstid torsdag, fredag og lørdager, med nattsendinger (direkte 
) og noen andre spesialprogrammer . Vi søkte så  og fikk egen konsesjon   

Siden har flere av de  samme personene drevet Radio Askøy på dugnad  og noen har vært lønnede . 
Vi har lyttere som har fulgt oss siden vi overtok  i 1996 , og som sier vi er et lyspunkt i hverdagen  for 
mange askøyværinger . De siste årene har vi hatt en god utvikling i å få medarbeidere og teknikere 
som jobber hos oss.  Lokalradioen  er en rekrutteringsarena for radiosbransjen og to av våre er nå 
ansatt i Bauer Media og TV2 . Frode Langhelle og Henning Lid . 

Radio Askøy  er en arena der vi kan vise vår kultur som striler på vestlandet  med sendinger fra 
Torgdagen i Bergen og kystkulturarrangemang på Askøy og i Bergen  

Pr. i dag har vi økt sendetiden vår til 75 timer i uken . 

Man-tir-onsdag fra kl.7-18 med direktesendinger  hver ukedag .. Der vi fokuserer på spille lokale 
artister på Askøy , og meldinger og info om lags og foreningslivet her på øyen i posten Infohjørnet . 

Torsdager fra kl.07-24.00  med direktesending fra kl. 07-10 og 12-15  

Fredager  fra kl. 07-02.00 med direktesending fra kl.07-10 og 12-15  og fra kl.21.00-01-00 

Lørdager fra kl. 19-02.00  ..totalt 76 timer i uken. Med direktesending fra kl.21.00.24.00  

Vi har 10 forskjellige program  i løpet av uken. 

Mot Helg, Skal vi danse ? , Trekkspilltoner, Tysktimen  , Minneboken . BluesRelax, American Music  , 
4Play fra 90 tallet , Countryloftet  og  Kontoret, som sendes når vi ikke er på direkte.  

Vi synes vi har stor bredde i programmene våre og vi har fornøyde lyttere som finner program de 
liker. 

Vi har nå en programleder/tekniker  ansatt i 50 % stilling , og en  fra NAV på lønnstilskudd  i 50 % 
stilling. Planen er at vi skal kunne ha to programledere/teknikere  på direktesendinger i 50 % 
stillinger lønnet av radioen . 

Vi har 6 teknikere som er ansatt som ringehjelp og tar vakter når vi trenger de, til opptak og 
helgejobbing.  

Daglig leder Marie Espeset er ansatt i 30 % stillling, og gjør resten på dugnad.  Totalt er  vi 20 
personer som er med og driver radioen som programledere , teknikere og innen økonomi. 

Vi har merket en stor økning i interessen for lokalradioen nå når vi kun er tre stasjoner igjen på fm  
Radio Askøy, Radio Sotra og Studentradioen . Mange lytter når de er ute og kjører , på vei til og fra 
jobb og handel. 

Vi mener det er viktig å sende fra kommunestyremøtene , og ta vare på lokaldemokratiet , og det får 
vi tilbakemeldinger på fra mange. 

 



Vi har brukt mange år med stor innsats for å bli en del av askøyværingenes hverdag. 

Bingosalget som er hovedinntekten vår har vist en god økning i 2018 , og vi synes driften av radioen 
går fint. Vi er optimistiske med tanke på framtiden dersom vi får forsette på fm båndet til 2031.  

Blir vi tvunget over på DAB vil det bli en stor økonomisk utfordring  for Radio Askøy.. Distrubisjon på 
DAB vil blir dyrt for oss.. Utgifter til Tono   kan bli tungen på vektskålen : De sier vi da vil nå 400 000 
lyttere i distriktet , og det vil koste oss dyrt, i tillegg til de andre  store utgiftene ved å sende på DAB. 
En så stor utgift vil bli en stor utfordring for oss. Vi ber om at lokalradioen på Askøy får fortsette på 
FM  i minst 10 år til ,og helst lenger ,  slik at vi får god tid til å planlegge og  få en økonomi  som vil 
være bærekraftig  for  radioen videre . Pr. i dag ser vi ikke det som en mulighet .  I tillegg blir vi 
prisgitt en anleggskonsesjonær som kan gå konkurs .  

Mvh Marie Espeset 

Daglig leder  

Tlf 95820812 

 

 


