VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Ny modern utrustning i studion!

Åtta aktiva programmakare!

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen avlämnar nedanstående berättelse för verksamhetsåret 2020. Berättelsen
omfattar verksamheten både för Tyresö Närradioförening och för Radio Tyresö som har
personunion i alla funktioner.
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Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden inklusive
årsmötet.

Medlemmar
Föreningens medlemmar är andra Tyresöföreningar.
Under 2020 var medlemmarna följande 29 föreningar:
Bygdegårdsför. i Gamla Tyresö, Centerpartiet i Tyresö, Fnyskens Odlarförening, Friskis &
Svettis, Fårdala Egnahemsförening, Hanvikens Sportklubb, Kristdemokraterna i Tyresö,
Liberalerna i Tyresö, Lions Club Tyresö, Moderata Samlingspartiet, PRO Tyresö, SeniorNet,
Socialdemokraterna i Tyresö, SPF, Tyresö-Seniorerna, Sverigedemokraterna Tyresö,
Trollbäckens Båtsällskap, Trollbäckens Egnahemsförening, Tyresö finska förening, Tyresö
församling, Tyresö Handbollsförening, Tyresö hembygdsförening, Tyresö Jazz & Blues Club,
Tyresö Konstförenig, Tyresö Kvinno o Tjejjour, Tyresö naturskyddsförening, Tyresö
Trädgårdssällskap, Tyresö Utlands- och fredsförening, Tyresö Väntjänstförening,
Vänsterpartiet i Tyresö
Ambitionen framåt är att uppmuntra fler till egna sändningar och sändningstillstånd.

Sändande föreningar
Föreningar med egna sändningstillstånd är Tyresö Närradioslinga med beteckningen Radio
Tyresö, ansvarig utgivare Anders Linder.
Föreningar som i samarbete med radiomakare sänder på Radio Tyresö detta år är:
Filmföreningen, Moderaterna i Tyresö, PRO Tyresö, Seniornet i Tyresö, Trollbäckens
Båtsällskap, Tyresö Trädgårdssällskap, Tyresö Friskis & Svettis, Lions Tyresö,
Socialdemokraterna – Radio S, Tyresö Teaterförening och Tyresö församling.
Både Friskis&Svettis och Tyresö kvinnojour har kommit igång med egna sändningar i Radio
Tyresö och fått låna utrustning.
Sverigedemokraterna Tyresö har fått ett eget sändningstillstånd av Myndigheten för
Radio&TV och börjat sända egna program med egen utrustning.
Även Radio X3M i Nyboda skola med ansvarig utgivare Niclas Jonsson har eget
sändningstillstånd och har sänt under året.
Radio Tuff – Tyresö Utlands och Fredsförening, som har haft sändningar varje vecka sedan
starten 1985 och gjort 1478 program (vilket måste vara ett rekord i närradiosammanhang)
har inte förlängt sitt sändningstillstånd och kommer nog inte sända mer.
Då Svenska kyrkan inte kunde ta emot besökare på sina gudstjänster och istället gick över till
digitala sändningar började Radio Tyresö att sända gudstjänsterna varje söndag kl. 14.00.

Åke Sandin (1932-2020)
Den 28 februari 2020 avled Tyresöradions eldsjäl och nestor. Ordförande Anders Linder
skrev en fin nekrolog som finns på Tyresöradions hemsida och den sista intervjun med Åke
repriserades på 91,4 MHz.

Radio Tyresös Vänner
Sedan flera år finns en grupp lyssnare som stöttar föreningen ekonomiskt. Det är
”Tyresöradions Vänner” som är en lös sammanslutning som genom sina tacksamma gåvor
förstärker föreningens möjligheter till utveckling och fortlevnad. Tidigare var vännerna
ungefär 100 stycken men då vi inte haft några möten för vännerna under Corona-året så har
heller inga utskick gjorts. Vännernas gåvor uppgick till 3 900 kr.

Medlemsmöten
Under vårens Corona-epidemi fick årsmötet ställas in och istället hölls ett försenat digitalt
årsmöte via Zoom under hösten 2020.

Programmakare
Om man bortser från den allra första tiden då det bara var rena föreningssändningar, har
antalet programmakare vuxit och programproduktionen har aldrig varit tryggare.
Under 2020 har följande programmakare hörts:

Leif Bratt, Gunnel Agrell Lundgren, Jerker Pettersson, Ann Sandin-Lindgren, Lena Hjelmerus,
Niklas Wennergren, Catarina Johansson Nyman, Lelle Wiborgh och Karin Lundin. Nya
programmakare är Sanna Holm från Kvinnojouren, Britta Wiström från Friskis&Svettis och
musikern Rick Whitell som gör egna betraktelser med musik.

Produktionen
Tyresöradion har under året producerat 352 nya
program vilket är ett rekord, alltså i snitt nästan 7 nya
program varje vecka. Över 2700 program finns att
lyssna till via Tyresöradions arkiv på webben och över
23 olika evenemangstips har sänts under åren.
Tack vare de många programmakarna blir inslagens
karaktär och innehåll mycket varierande. Det har
uppskattats av radions lyssnare. Nya programserier
som Matpatrullen, Bostadsköpet och Ljuva drömmar
kom igång under året.
Ett stort arbete har startats för att sortera,
katalogisera och få ordning på Tyresöradions analoga
arkiv (se bild) som består av över 3 000 kassettband,
minidiskar, CD:n och sparade mp3-filer efter Åke
Sandin. Ett 10-tal s.k. arkivpärlor från Åkes band har
digitaliserats och också sänts under året.
Föreningens program har fått en vidare spridning än
tidigare tack vare en stor ökning av delningar i sociala
medier.
Också under 2020 sände Tyresöradion
sommarprogram i formen av sommarpratare. Totalt
hördes 40 program på Sommarslingan varav 12
sommarprat av olika Tyresöbor från juni till augusti.

Webben och poddar
Tyresöradion finns självklart sedan länge på webben som numera är en allt mer viktig del i
media. Vår närvaro ökar hela tiden och antal användare ökade med 40 % från förra året och
sedan starten av den nya hemsidan 2013 har antal användare sjudubblats. Allt fler lyssnar
också via mobiler och plattor. Hur många som lyssnar via 91,4 MHz eller poddar har vi inga
resurser att mäta och därför finns det inga uppgifter på det.

Många av programserierna publiceras som egna poddar s.k. podcasts – ”där poddar finns”.
Just nu finns 11 olika podcasts förutom huvudpodden ”Radio Tyresö”;
”Sportsvepet Tyresö”, ”Uppdrag Tyresö”, ”Radiodoktorn i Tyresö”, ”PoddNacho Tyresö”,
”SeniorNet Tyresö”, ”Blåljus Tyresö”, ”Från Tyresö till Frankrike”, ”Tyresö växer”,
”Lellepodden Tyresö”, ”En annan syn på träning” och ”Bostadsköpet”.
Föreningens hemsida förnyas hela tiden och en fin presentation av de aktiva
programmakarna har skapats.

Sociala medier
Tyresöradion finns sedan många år på Facebook där aktuella program läggs ut varje vecka.

Kommunen
Kontraktet med Tyresö kommun förnyades under hösten och ett bra avtal för föreningen
skrevs under. Kommunen fortsätter att årligen ge ekonomiska bidrag och upplåter
studiolokalen gratis till föreningen. Dessutom kommer kommunen att byta ut studions och
vattentornets gamla UPS:er dvs den batterireservkraft som går igång vid elavbrott.
Föreningen å sin sida direktsänder varje kommunfullmäktiges sammanträde och ingår i
kommunens krishantering. Flera av 2020 års program har också varit intervjuer med
kommunens politiker, ledande tjänstemän och andra kommunala medarbetare.

Studion
Föreningens studio finns sedan ett par år tillbaka i lokalerna alldeles invid Bio Forellen.
Placeringen är väldigt förmånlig med sitt läge i princip mitt i centrum.

Tyvärr hade föreningen ett inbrott under juni då hela föreningens inspelningsteknik stals.
Tjuvarna gick in genom en olåst dörr i en annan del av byggnaden. Efter polisanmälan fick
föreningen tillbaka 10 000 kr på försäkringen trots att låsen inte var godkända.
En helt ny inspelningsteknik köptes in med en modern poddcastmixer. Låsen fick bytas ut
och programmakarna fick nya nycklar till studion.

Direktsändningar on-location
Under 2020 kunde radion inte genomföra några direktsändningar vid sportevenemang pga
av Corona-restriktionerna. Även Tyresöfestivalen ställdes in vilket var tråkigt då det var en
succé 2019 då Tyresöradion sände fem timmar live.

Tekniker
Utan föreningens tekniker skulle inte mycket fungera. De program som produceras måste
faktiskt ut i etern. Under året har Theodor Lindgren fortsatt att ansvara för den digitala
tekniken, varit webmaster och apputvecklare. Han har fortsatt att utveckla digital
övervakning av slingan så att det är enklare att kontrollera att allt flyter på. När föreningen
ställdes inför nya krav av pliktleverans av allt vårt material till Kungliga biblioteket skapade
Theodor ett s.k. RSS-flöde.
Erland von Heine har ansvarat för studiotekniken och gjort en ny lösning för direktsändning
med den nya mixern och även bytt ut ett gammalt ljudkort som hade börjat krångla på
sändardatorn.

Stöttepelare
Trots förnyelse av studion och uppdateringar av hemsidan samt annat har styrelsen ofta
ställts inför situationer där hjälp och stöd utifrån varit nödvändigt för att klara sändningarna.
Det var samma situation 2020 som året innan. Och den som på nytt stått föreningen bi är
Theodor Lindgren. När studion behövt ett underhåll, program inte kommit på plats eller
annat som inte fungerat har Theodor inte tvekat att göra en insats. Styrelsen vill därför åter
igen rikta ett stort och hjärtligt tack till en riktig stöttepelare.

Representation
Föreningen är ansluten till Närradioföreningarnas riksorganisation, NRO.

Musik
Föreningen betalar varje år avgifter till Stim och Ifpi för de musikinslag som sänds. Sedan
2014 har föreningens kostnader för detta ökat för att ge möjligheten att sända något mer
musik. Detta fortsatte även 2020. Föreningens ambition är dock inte att förändra
programinnehållet så att Radio Tyresö blir en musikradiokanal.

Programinformation
I varje nummer av lokaltidningen Tyresö Nyheter ges utrymme för presentation av ett antal
utvalda program. Härigenom blir Radio Tyresös verksamhet spridd i hela kommunen.
I samma tidning finns dessutom en gratisannons om Vännerna

Ekonomi
För information om föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen.

Slutord
Ännu ett år kan läggas till handlingarna. Ett år präglat av den epidemi som startade i Kina och
snabbt spred sig till en världsomfattande pandemi. Ingen har kunnat undgå dess
konsekvenser. Med nedstängda samhällen, besöksförbud och företag som inte klarat krisen
har känslan av overklighet infunnit sig. Men det värsta är ändå alla de som inte klarade
sjukdomen. Alltför många blev offer för viruset och det är tyvärr inte över ännu.
Trots dessa svåra förhållanden har Tyresöradion ändå kunnat leverera. Programmakarna har
vecka efter vecka fortsatt att intervjua intressanta tyresöbor. Ibland med fysiska möten med
avstånd och ofta med telefonen som hjälpmedel. Man förundras över hur det har kunnat bli
så bra när omständigheterna varit så svåra.
Nu går vi in i ett nytt år med nya utmaningar. När man ser tillbaka på förra årets fantastiska
utveckling kan man bli lite orolig. Hur länge kan den fantastiska framgångsvågen för
Tyresöradion ska hålla i sig? Med den entusiasm som finns hos programmakarna och alla
andra som ideellt bidrar kommer det nog att gå bra en lång tid framöver. Vi känner också ett
starkt och odiskutabelt stöd från kommunen som medför att den väsentliga koncentrationen
kan läggas på att utveckla programverksamheten. Det är viktig för att locka nya lyssnare.
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