Pressmeddelande den 4 April 2016

Premiär för Trafikradion.se i Göteborg på 94,9 MHz och 103,1 MHz.
Trafikradion.se i samarbete med Göteborgs Närradioförening (www.gnf.nu)
sänder Trafikradion.se T1 Göteborg.
Ge oss 10 minuter och du är uppdaterad på vad som händer i Göteborg.
Tjänsten innehåller trafikinformation, nyheter, väder och evenemangstips för Göteborgsområdet.
”Vi vill göra det enklare, snabbare och mer uppdaterat för lyssnaren. Det är inte alltid man kan läsa
när man är på väg och man får inte alltid höra den information som man är ute efter just nu.” säger
Anders Nilsson, Project Manager på X For Media Production , som producerar och utvecklar
Trafikradion.se T1 Göteborg.
Trafikradion.se T1 Göteborg är 100 % lokal- och när-producerat för Göteborgsområdet och kommer i
en första utvärderingsrunda att sändas på 94,9 MHz och 103,1 MHz när inga andra program sänds.
”Vi ser fram emot att utveckla närradion vidare för Göteborgs alla lyssnare. Trafikradion.se T1
Göteborg är en ständigt förändrad 10 minuters slinga med fullspäckad information för invånarna i
Göteborg.” säger Sarah Rinkel, Ordförande i Göteborgs Närradioförening
Trafikradion.se har under rusningstrafik en bemannad trafikredaktion som sänder trafikinformation
minst var 10:e minut med olika incidenter inom bil och kollektivtrafiken dessutom håller vi koll på de
olika köerna. Väder med aktuell temperatur. Korta nyhetsrubriker från nätet och evenemangstips.
”Detta är den första versionen av T1 Göteborg, vi utvecklar vidare och hoppas i framtiden att kunna
producera olika sorters innehåll som Göteborgarna vill lyssna på, allt inom 10 föränderliga minuter.”
säger Anders Nilsson.
Då all information också ligger på internet så har ett webbgränssnitt byggts upp för att snabbt och
enkelt kunna lyssna på det hela både Live och On-Demand via Trafikradion.se
Det behövs ingen speciell App och fungerar i de flesta smarta telefoner utan några problem.
Mer information och bilder finns på http://www.xfm.se/se/press.php
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