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Varför GO FM – Radio Göteborg? 
1:a Augusti 2018 ändrades radiosändningarna i Sverige så nu finns det ingen kommersiell lokal 
radiostation i Göteborg. 

Mix Megapol Göteborg är numera regional och sänder över ett större område. 
STAR FM sänder över många fler områden. 
RIX FM och NRJ är numera nationella radiostationer. 
Rockklassiker, ny för Göteborg, som efter flera år varit borta från Göteborg, sänder över flera 
områden i Sverige. 
Sveriges Radio P4 Göteborg sänder bara lokalt på vardagarna mellan 06 och 18. 

Alla ovanstående radiostationer styrs från Stockholm. 

 

GO FM – Radio Göteborg vill nu producera lokalradio för Göteborg med omnejd. 

Vi har gjort undersökningar hur man använder radiomediet och pratat med många om vad de skulle 
vilja ha i sin mediekonsumtion, lyssnandet i radioapparaten, mobilen, surfplattan eller datorn. 

Vi har kommit fram till att många lyssnar på radion i bilen , övrig tid är lyssnandet i mobilen eller i 
datorn. 

Vi har de senaste 2 åren arbetat och sänt på vår utvecklingskanal Kanal X, och nu är vi redo att ta 
nästa steg mot en 100% lokal och närproducerad radio, GO FM – Radio Göteborg – Kanal 1. 

GO FM – Radio Göteborg skall innehålla reportage, intervjuer, evenemangstips, nyheter, väder och 
trafikinformation minst var 10:e minut i rusningstrafiken allt blandat med musik från förr och nu. 

GO FM – Radio Göteborg  vill vara mer närvarande och vill lyfta fram Göteborgs företagare.  
Även små företag skall ha råd att annonsera och att kunna få ut sitt budskap i våra reportage och 
intervjuer. Vill företagen annonsera i radion så måste företaget vara sponsor till GO FM – Radio 
Göteborg, från 1000:-/månad.  

En annons kan kosta från 5000:-/vecka inkluderat allt från produktion till att det sänds. 

Vi räknar med att ha färre antal annonsminuter per timme än övriga radiostationer, och detta 
hoppas vi gör att lyssnaren uppmärksammar annonserna mer. Vi har tänkt att ha max 3 st 
annonsplatser per timme med högst 2 minuter i vardera annonsplats (totalt 6 minuter/timme). 

GO FM - Radio Göteborg förbehåller oss rätten att neka annonser beroende på innehåll eller kvalitet. 
GO FM - Radio Göteborg har som policy att inte ha med annonser som är inom casinospel och lotteri. 

GO FM – Radio Göteborg sänder Kanal X i radion på 103,1 MHz vardagar kl 06-10, detta hoppas vi 
kunna utöka när Kanal 1 startar, våra sändningar går annars dygnet runt på internet.  

Kontakta gärna Anders Nilsson på GO FM – Radio Göteborg. 
Tel 0763-979631 eller anders.nilsson@gofm.se 

Besök även vår hemsida www.gofm.se  
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