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Kanal 10 satsar på nya
program.
Från och med 1 februari kommer
den svenska kristna tv-kanalen,
kanal 10:s sändningar att ändras.
Det blir nya program, två timmar
varje vardagskväll. Flera av dessa
är livesändningar. Många av de
amerikanska
programmen
försvinner och på fredagarna blir det
kristen långfilm och på lördagar
något som kan liknas vid kristen
MTV. Målet är att anpassa kanalen
ytterligare för att nå de ickekristna
som är intresserade av kristen tro.

Sveriges pensionärer är bäst på att dela med sig av
makten över fjärrkontrollen. Hela 76
procent av svenskarna över 65 år
tycker att de samsas om vilka kanaler
de ska se på. Även unga är duktiga.
Sämst är medelålders familjer med
barn. Det visar undersökningen Bästa
Bilden* från Canal Digital.

Satellitnyheter från Tv-världen
Canal Digital har lanserat serieinspelning
Med ett enkelt knapptryck går det nu att spela
in en hel säsong av favoritserien. Canal Digital
lanserar en funktion för serieinspelning vilket
innebär att tittaren aldrig behöver missa ett avsnitt av de serier man följer.
Serieinspelning innebär att tv-tittaren via den inspelningsbara HD-boxen kan
välja att spela in alla avsnitt i en tv-serie. Detta innebär att man inte behöver
gå in och programmera in programinformation för varje avsnitt utan helt
enkelt bara trycker en extra gång på record-knappen för att hela serien ska
spelas in. Serieinspelning är möjlig på Canal Digitals HD-PVR både för kabel
och för satellit.

Nya tv-kanaler i marknätet

– Vi har inte kunnat sända så många
svenska program som vi har önskat.
Vi har haft brist på svenska
program, och därför tvingats sända
en hel del repriser. Men nu satsar
vi på fler direktsändningar, varje
vardagskväll blir det helt nya
program, säger kanalchefen Börje
Claésson.
När det gäller det tekniska, invigs
ett nytt playoutsystem som ska
leda till färre tekniska problem och
som möjliggör en helt ny
programstruktur med fler program
på svenska. Dessutom blir
bildformatet uppdaterat till
bredbild 16:9. Tidigare har TVtablån bestått av sextimmarspass
som sänds i repris två gånger. Från
och med den första februari blir det
istället tre åttatimmarspass som
kommer att sändas klockan 16.00–
24.00, 00.00–08.00 och 08.00–
16.00.

Den 1 februari lanseras Discovery Travel &
Living och Discovery Science i marknätet.
Sändningarna sker i det sjätte sändarnätet,
mux 6, med den nya kodningstekniken
MPEG4, vilken möjliggör att fler kanaler ryms i nätet.
– Det känns bra att vi så snabbt har fått igång nätet med ett attraktivt innehåll.
Nu fortsätter vi utbyggnaden samt satsningen på att få ut hdtv i marknätet,
säger Crister Fritzson, vd på medieoperatören Teracom.
Det sjätte sändarnätet når i dagsläget drygt 60 procent av landets hushåll.
Teracom kommer att fortsätta utbyggnaden av nätet ytterligare med
målsättningen att hela programutbudet ska nå i stort sett alla hushåll i Sverige.
Ytterligare en förändring är att de befintliga kanalerna Canal 7 och Axess TV
går över till sändningar i MPEG4. Axess TV övergår dessutom från att vara
en så kallad fri-tv-kanal till att nu ingå i Boxers betal-tv-utbud. Kanalerna
sänds även fortsättningsvis i det femte sändarnätet och behåller därmed sin
hushållstäckning om cirka 98 procent.

Bollywood HD på 9 grader öst
Den indiska kanalen
Bollywood HD är ny kanal
som sänder fritt från
Eurobird 9A, 9° Ost, 11.881
GHz vertikal.
Man sänder indisk film..

Vasaloppsradion sänder 10 dagar
F.o.m Fredagen den 26 Februari sänds Vasaloppsradion på Radio Siljan.
Senaste nytt inför, under och efter loppen, evemenagen och allt som rör Vasaloppsveckan
samt direktsändning av Tjejvasan och Vasaloppet, samt live från Mässtältet under
.
eftermiddagarna.
Vasaloppsradion i Radio Siljan mellan den 26 Februari och 7 Mars 2010 på 94,1 samt webben:
http://www.radiosiljan.com/webplayer/default.asp

Radio Boom ny
radiostation i Arvika
Post och telestyrelsens har gett sitt
medgivande att starta den nya
radiokanalen i Arvika , berättar
Johan Pettersson, ansvarig utgivare
för VF.

Radio CG i Charlottenberg har startat sändningar
Radio CG är en närradiostation belägen i Charlottenberg som startade sina
sändningar måndagen den 1 Februari. Radion drivs av Charlottenbergs
närradioförening och målgruppen för sändningarna är alla som bor i Eda
kommun. Ansvarig för sändningarna är Ronny Myrén som under en lång rad
år arbetat som medarbetare och programledare i norsk närradio. Musik där
även lokala artister kommer att spelas är en av kanalens hörnstenar. Vidare
kommer lokal information från kommunen och andra myndigheter att
presenteras Även kommunens föreningar kan få tillfälle att presentera sig.
Verksamheten kommer att vara helt reklamfinansierad

Radio Boom kommer att sända 20
timmar i veckan. En radiokanal där
programmen har rockmusik som
gemensam nämnare. Förrutom rock
kommer man också att sända ett
humorprogram, ett spelprogram
kallat Konsol,
samt ett
kulturprogram. Vi spelar all
rockmusik man kan tänka sig från
50'talet och framåt, eftersom vi
tycker att även detta är något som
fattas i radiovärlden.
Man kommer att sända från ett
källarrum på restaurang RITZ i
Arvika. Sändningsutrustningen hyr
man och radiokanalen kommer att
få en räckvidd på fyra mil åt varje
håll.
hemsidan
har
www.radioboom.se

adressen:

Sändningstiderna är på vardagar
mellan klockan 12 och 16.
Sändningseffekt är på 1 000 watt
och placerad i Sveriges Radios
nedlagda studio på andra våningen i
huset. Man får sända åtta timmar i
veckan från konserter, föreläsningar
eller hockeymatcher, om man skulle
vilja det, säger man till VF.
Frekvensen är inte klar i dagsläget
men man startar den 4 Mars.

Testsändningar har pågått några kvällar under januari. Under dessa
testsändningar så kom man fram till att Charlottenbergs tätort har fullgod
täckning man har även hörts i bla. Fredros, Treskog, Häljeboda, Vittensten
och By. Dock med varierande kvalitét och inte på alla platser. Sändaren har
man nu trimmat in ytterligare av tekniker samt höjts med fyra meter. Antennen
sitter på taket på Charlottenbers Folketshus där studion är belägen.
Förhoppningsvis skall detta öka hörbarheten så vi även når Åmotfors och
Koppom med omnejd, skriver man på sin hemsida.
Första låten ut blev sedan Håkon Bankens ”Soldaten Og Kortstokken” Denna
låt var önskad för att fira Tonny Persson från Charlottenberg som fyllde 52
år denna dag, så var sändningarna igång.
sändningstider är : Måndag-Fredag kl. 12.00 – 18.00, Fredagar sänder vi även
kl 22.00 – 02.00 , Frekvensen är. 103,6
Lyssna kan man via webben: http://radioavesta.se/webbradio.html

