
Vill du vara med?

 Bli en del av lidköpingsbornas egen 
radiokanal! 

 Var med och skapa ett positivt och 
trevligt mediautbud i Lidköping! 

 Gör obegränsad reklam för din 
förenings verksamhet till en låg 
kostnad! 

RADIO LIDKÖPING 93,8 MHz 
www.radiolidkoping.se 



Detta är Radio Lidköping 

Vi är en kommuntäckande radiostation för organisationer som vill: 
 vara en del av lidköpingsbornas egen radiokanal 
 påverka mediautbudet i Lidköping 
 göra obegränsad reklam för sin förenings verksamhet 

Vem kan sända närradio? 

Det finns många olika typer av föreningar som kan sända närradio i 
Lidköping. 
Idrottsföreningar, studieförbund, ungdomsorganisationer, hobby-
föreningar, fackliga förbund, politiska partier, invandrarföreningar, 
kyrkor och samfund är bara några exempel på de vi vill välkomna 
som medlemmar i Lidköpings Närradioförening. 

Vad gör närradioföreningen? 

Föreningen företräder sina medlemmar vid förhandlingar med 
statliga och kommunala myndigheter samt andra utomstående 
organisationer, institutioner och företag. 

Vi hjälper också de sändande medlemmarna att: 

 samordna sändningstider, teknik och administrativ hjälp 
 värna om de nära och små kulturyttringarna i kommunen 
 sända med hög teknisk kvalitet till ett lågt pris 
 sprida information om Lidköpings närradio 
 arbeta efter de etiska regler som gäller för närradion 

Radio Lidköping genomför dessutom sändningar av allmännyttigt 
intresse, bl a kommun- och regionfullmäktiges sammanträden. 

www.radiolidkoping.se 



Vad kostar det? 

En timmas ordinarie sändningstid i veckan kostar 8 800 kr per år och 
en timmas repristid i veckan kostar 1 500 kr per år.  
Medlemsavgiften är 500 kr/år. 
Vill du sända enstaka program kostar det 200 kr per timma och  
70 kr per timma för reprissändning. 
Då ingår sändningsavgifter, musikavgifter, tillgång till teknik och 
studiolokaler samt administrativt stöd från oss. Du bidrar med 
produktion av dina egna program. 

Din publik kan lätt höra dina sändningar både med FM-radio i en stor 
del av västra Skaraborg samt via webbradio eller radioapp. 
Dessutom dygnet runt och via webbradio play! 

Kom igång med närradio  
Några få steg behövs för att starta: 

1) Starta eller gå med i en förening. Du kan starta en förening 
enbart med syfte att göra radio. Vid behov hjälper vi dig att ordna 
med det som behövs. 

2) Tag kontakt med oss. Vi hjälper till med tillstånd, ordnar med 
STIM-/musiklicenser och fördelar sändningstiderna mellan medlems-
föreningarna. Vi ser till att det finns utrustning att använda och att 
sändaren fungerar bra. 

3) Starta! Du kan använda vår studio på Bryggerigatan 5 för att 
spela in eller sända direkt. Eller så kan du sända med din egen dator 
från vilken plats som helst med internetuppkoppling. 

Undrar du över något, tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig gärna 
att komma igång. 

Välkommen till vår gemenskap! 

www.radiolidkoping.se 



Radio Lidköping  
Bryggerigatan 5 

531 31  Lidköping 

Tfn:  0510 - 609 18 
E-post:  info@radiolidkoping.se 


