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Teracom välkomnar regeringens förslag om att Sveriges Radios
sändningar i marknätet ska digitaliseras fullt ut

Teracom om Sveriges Radios
kommande digitalisering
Förslaget om en digitalisering av
radion finns med i den proposition som
idag presenterades och som anger villkor och riktlinjer för public servicebolagens verksamheter under den kommande tillståndsperioden, åren 20142019.

glesbygden med annan teknik än via
marknätet är begränsad, FM-bandet är
fullt och kan inte utvecklas vidare. En
digitaliserad marksänd radio kommer
ge lyssnarna i hela Sverige, oavsett var
man befinner sig, flera program, nya
tjänster och bättre mottagning.

Vid en övergång till marksänd digitalradio är det radiolyssnarna runt om i
Sverige som blir vinnarna, säger Teracom Groups koncernchef Åsa Sundberg i en kommentar. Möjligheten att
lyssna på radio längs vägarna och i

– Det är viktigt att vi tar del av de fördelar som teknikskiften innebär. En
digitalisering sänker utsändningskostnaden för programbolagen och innebär
också väsentliga energibesparingar,
konstaterar Åsa Sundberg.

NRK lanserar en ny radiokanal i höst
NRK lanserar i höst en helt ny digital radiostation med älskade norska radio personligheter. I oktober går Hans-Peter Jacobsen, Viggo Valle, Kari Sørbø och Hanne
Hoftun i studion igen för att ge det norska folket NRK P1 +. NRK P1 + kommer att
vara på luften från 2 oktober, 2013, kommer på dagen 20 år efter trekanal omorganisation under 1993, och har sitt säte vid Tyholt. Den nya digitala radiostationen
hörs som DAB-radio, som internetradio och via det digitala marknätet och tv.

Tittarna bestämmer
i direktsända Alla tiders hits
I Alla tiders hits tolkar kända svenska artister
utvalda svensktoppsfavoriter. SVT kan nu avslöja att tittarna i direktsändning kommer att
kunna betygsätta låtarna via en app. De nytolkningar tittarna gillar bäst går sedan vidare till
en säsongsfinal. Programledare är Niklas
Strömstedt och ståuppkomikern Karin Adelsköld.
I höst startar den nya direktsända musikunderhållningen Alla tiders hits, serien där svenska
artister tolkar sina utvalda svensktoppsfavoriter genom åren, med Niklas Strömstedt
som programledare.
- När jag gav mig lite tid att lyssna igenom den
enorma låtskatt som gömmer sig i Svensktoppsvalvet insåg jag vilka otroliga nytolkningar som skulle kunna göras, säger Niklas
Strömstedt.

De senaste åren har omfattningen av olovlig
hantering av avkodningsutrustning för att
kringgå kodningen för betal-tv-tjänster ökat.
Olika metoder gör det möjligt att få tillgång till
betal-tv-tjänster utan att betala och utan tillstånd av leverantören. Kringgåendet kan exempelvis ske genom att kort eller kontrollkoder
för betal-tv-kanaler olovligen delas via nätverk.
Sedan år 2000 är i stort sett all kommersiell
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Till sin hjälp har han ståuppkomikern och teknikexperten Karin Adelsköld som ska guida
tittarna i betygsättningen av låtarna via en app.
De nytolkningar med högst betyg går sedan
vidare till en säsongsfinal.
- För en internetnörd som mig finns det inget
bättre än en stor direktsändning i kombination
med att vara uppkopplad. Det här programmet
förenar mina största passioner: musik, underhållning och ny teknik, säger Karin Adelsköld.
Karin Adelsköld är komiker, journalist och
teknikexpert. Hon valdes till årets kvinnliga
komiker 2011 på Svenska Standupgalan och
Sveriges mest kreativa på webben 2012 av
tidningen Internetworld. Hon driver den prisbelönta teknikbloggen Lilla Gumman och sitter i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA)
näringslivsråd.

Förbud mot avkodningsutrustning

Kulturdepartementet föreslår i en departementsskrivelse, som i dag har skickats ut på
remiss, att det ska bli olagligt att köpa och använda avkodningsutrustning för privat bruk för
att kringgå att betala för betal-tv-tjänster.
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olovlig hantering av avkodningsutrustning
straffbar enligt avkodningslagen. Däremot är
det i Sverige ännu inte olagligt att för privat
bruk använda avkodningsutrustning utan godkännande av tjänsteleverantören.
Ett enda abonnemang kan på så sätt utnyttjas
av ett stort antal användare utan att tjänsteleverantören får betalt. Straffet för att skaffa och
använda avkodningsutrustning för privat bruk
föreslås bli böter. årets kvinnliga komiker 2011
på Svenska

Svenskarna har i genomsnitt
sex olika skärmar i sina hem
som de kan ta emot rörlig bild
på, visar ny statistik från MMS
Mediemätning i Skandinavien
AB.
Skärmar som ingår i de sex
är summan av alla tv-apparater,
datorer, smartphones och surfplattor som personen har tillgång till i sitt hem. Det kan
man läsa om i MMS rapport
MMS Trend och Tema. I det
undersökta åldersintervallet 16
-99 år har 32 % tillgång till
minst en av varje i sitt
hem. Endast 1% av de tillfrågade uppgav att de inte hade
någon av de fyra skärmarna.

Radio Waddenzee stänger
på mellanvågen

Radio Waddenzee som för
närvarande sänder på 1602
kHz, har meddelat sin nedstängning.
Skälet till detta är förlust av
reklamintäkter.
Stängningen
sker den 29 juni kl 1700, detta
efter att man sänt i 8 år. Detta
rapporterar MediumWaveinfo.

