
Skandinavisk radio
har startat upp igen i Pattaya
Nu är den äntligen igång, onsda-
gen den 29 juli startades sänd-
ningarna upp av den så välkända 
göteborgaren, Toby Asplund.
Men senare i höst kommer också 
Mr Leo, alias Lars-Erik Olsson från 
radio Värmland att turas om att 
sköta sändningarna med Toby.
Vägen fram till sändning har varit lite 
småguppig med en del oväntade 
hinder men nu är de alla övervunna 
och vi kan äntligen ratta in FM 103 
- den skandinaviska kanalen.

Sändningarna sköts helt på frivillig 
basis och finansieras av sponsorer, 
men man har även Pattayas äldsta 
tidning i ryggen. Den i dagarna 16 
år gamla Pattaya Mail går nämli-
gen in och gör gratis reklam för ka-
nalen samtidigt som man sponsrar 
med nyheter om vad som händer i 
Pattaya och Thailand.
Torbjörn “Toby” Asplund som skö-
ter sändningarna ensam tills Mr Leo 
återvänder från sin semester har ti-
digare sysslat med radio - på Kust-
radion i Fuengirola, Spanien.
Där hade populäre Toby många 
olika program, själv minns jag ett 
speciellt väl. Det handlade om 
matlagning och Toby hade en gäst 
i studion, en herre. Gissa om jag 
blev förvånad när herrarna plötsligt 
i direktsändning började laga mat 
i studion!? Det talades om ”smör-
klickar i lagom varm panna” och 
annat så att magen faktiskt började 
kurra på mig. 
Allt lät helt autentiskt men det var 
bara det att herrarna “torrlagade” 
maten, det vill säga man bara be-
rättade hur den skulle tillagas.
Nu, många, många år senare när 
jag sitter i Pattaya, och äntligen får 
höra hans program igen, håller jag 
tummarna för att han snart tar upp 
ett matlagningsprogram igen. Det 
blir succé direkt - det lovar jag.
I Fuengirola hade Toby även många 
tävlingar där lyssnarna fick ringa in 
svaren och många lyckliga vinnare 
kunde hämta ut sin vinstkupong på 
en middag, en bok, ett telefonkort 
eller något annat trevligt.

Toby förbereder sin sändning Anna “the Boss” Petchawee, Lars-Erik “Mr Leo” Olsson och Torbjörn “Toby” Asplund på radion

Man ser verkligen hur han trivs bakom mikrofoner och reglage, radiorösten Toby Asplund

Det har funnits skandinavisk radio 
i Pattaya tidigare, av olika anled-
ningar har den tystnat men nu åter-
upptas alltså sändningarna av två 
veteraner inom radio.
Stationen sänder dygnet runt, man 
har olika DJ kvälls- och nattetid. 
Anna Petchawee sänder dagligen 
live mellan 13 - 15 och den skandi-
naviska radion måndagar, onsdagar 
och fredagar mellan kl 10 - 12.
Missade du något program så lad-
das den senaste veckans program 
upp på hemsidan:
www.pattayabayradiofm103.com.

Där finns även några bra länkar på 
saker att se eller göra i när man är 
i Pattaya.
Lars-Erik “Mr Leo” är bosatt i Jom-
tien, 15 mil söder om Bangkok 
sedan 1999. Lars-Eriks röst kom 
att förknippas starkt med Svenska 
rallyt under åren 1981 till 1999. Där-
efter flyttade han till Thailand och 
Pattaya, där driver Lars-Erik och 
hans fru företaget Lady & Lord.

Företaget vilar på två ben. 
De driver ett beauty-house och ar-
rangerar resor. Både med och utan 
golf. Men den svenska sommaren 
missar Leo aldrig utan brukar vara i 
Sverige tre månader varje sommar.
Just i år reser han runt och håller 
auktioner, inviger saker och hälsar 
på släkt och vänner.

Toby däremot har inte varit i Sverige 
på många år och stannar i Pattaya 
året om. De båda träffades första 
gången i just Pattaya och radiopro-
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Här i exotiska Pattaya i Thailand hörs nu skandinavisk radio igen

filer som de båda är hittade man 
genast ett gemensamt projekt - att 
försöka dra igång den skandinavis-
ka radion igen.
Så medan “Mr Leo” är i Sverige 
sköter Toby sändningarna alldeles 
själv. Nåja, han har god hjälp av sta-
tionschefen Anna Petchawee och 
dennes thailändske man John som 
tillika är radiotekniker. Allt produce-
ras på stationen och just nu arbetar 
Toby med att försöka få tillstånd att 
länka skandinaviska nyheter.


