
Roslagspartiets motion nr 17 till kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
–  ekonomiskt stöd till Österåkers närradioförening.

Bakgrund

Närradions viktigaste uppgift i kommunen är att vara en informationsresurs i samhället vid t.ex. 
vid olyckor och ett större elavbrott.  

För att detta ska fungera krävs att frivilliga krafter tränas i att inom 2 timmars strömbortfall, med 
hjälp av 2 reservkraftverk kunna vara i sändning för alla som har tillgång till en batteriradio eller 
kan lyssna i bilen.

Radion måste vara välkänd och ha många lyssnare för att alla innevånare skall hitta frekvensen 
103,7 MHz och (100,6 MHz) i ett krisläge. Därför krävs det regelbundna bra program med bra 
musik.

Österåkers Närradio har idag nio sändande föreningar som gör egna program. Flera nya 
medlemmar i föreningarna har börjat göra bra radioprogram och föreningen hoppas på att ännu 
fler inser att närradion har blivit en samhällsresurs som skall hållas vid liv. 

En förutsättning för att närradion ska kunna fungera är att det finns många entusiaster samt att 
ett kommunalt bidrag utgår för att betala utrustning och lokal. Föreningen behöver därför ett 
engångsbidrag på 160.000 kronor samt ett fortsatt driftsbidrag om 90.000/ år.

Följande stora frågor kräver ekonomiskt bistånd av kommunen för att verksamheten ska tryggas 
för framtiden.

1. När Röllingby gymnasiet i höst flyttar till nya lokaler i Berga skolan måste även radiostudion, 
som idag finns på gymnasiet hitta nya lokaler.

2. Vattentornet i Åkersberga är skyddsklassat och därför måste föreningen flytta sin sändare till 
en ny och bättre position.

För att klara detta har närradioföreningen en längre tid sökt lokaler och sändarplats samt 
kostnadsberäknat flytt av både studio och sändarplats.

Närradioföreningen har nu hittat en lokal centralt i Åkersberga som passar studioverksamheten. 
Erbjudande finns även om en sändarplats på Hackstaberget, men det kräver en ny antenn och 
material samt professionell insats för flytten. Masten och flytten är kostnadsberäknad till 
100.000:- 

Roslagspartiet yrkar: 

att, kommunfullmäktige beslutar att stödja Österåkers Närradioförening med ett engångsbelopp 
på 160.000 kronor samt ett fortsatt årligt driftsbidrag på 90.000 kronor för att trygga framtiden 
för närradion.
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