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Radio Hurum uttalelse

Radio HURUM - uttalelse
Vår radiodrift har de seneste årene blitt nærmest lammet fordi vi ikke kunne fortsette med
samarbeidet med Radio Metro. Opplegget var at vi hadde våre lokale innslag og med sendinger
lørdag og søndag. I og med samsendingsforbudet var det ikke mulig å fortsette med dette, men
Metro lagde et annet passende format som fungerte bra i Hurum og hvor det ikke lenger var
samsending. Planen var da at vi skulle ta opp igjen våre lokale sendinger og tilbud.
Men samtidig med dette økte Telia prisen på distribusjon til det tidobbelte for årene 2016 og 2017 i
motsetning til hva det hadde vært før. Det har derfor vært en strid med Telia som enda ikke er
avklart, men denne kostnadskrevende avalen er sagt opp.
Som kjent for tilsynet har prosessen med alle loggene og brevene vært frustrerende for oss og vi
ville derfor få til en ordning hvor ordningen med konsesjonen ble overført, men at vi fikk inn i avtalen
at vi kunne fortsette med våre sendinger. Prosessen har som kjent stoppet opp. Men vi har ikke gitt
opp igjen å kunne ta opp våre sendinger. Det avhenger av utfallet av denne prosessen.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at Hurum/Røyken er et spesielt tilfelle og burde kanskje ikke vært
definert som slukkeområde. Konsesjonsområdet ble jo også i sin tid delt mellom Hurum og Røyken. I
øyeblikket har vi en 20-wattstyrke sender noe som naturligvis er alt for lite i forhold til å få til en
brukbar dekning i området. Vi vil derfor også be om at den oppjusteres til i all fall 100 watt slik at det
er mulig å drive tilfredsstillende. Det kan da ikke representerer noe problem noen.
Vi ber om at tilsynet nå at initiativet til at også vår konsesjon forlenges til 2032 og at vi da også får
tillates til høyre wattstyrke.
Vi har et lite radiomiljø her med en del eldre mennesker som har hold på siden 1985. Vi ser
muligheter for noen rekruttering, men da må rammebetingelser bedres på den måten vi har
beskrevet i dette i dette notatet.
Vi håper at tilsynet følger opprette .
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