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Fra: City Radio, Mannsverk 74, 5094 Bergen.
Som ansvarlig redaktør for, City Radio & TV i Bergen, ønsker jeg å delta i Høringen.

Min mening er at det er gitt de "store Radioene" som er båret opp av rike investorer spesielle for-
trinn.
Disse sitter ofte på sine kontorer i Norge eller utlandet hvor de stiller opp med masse penger, og de
utlandske med filialer i Norge
Vil gjerne si at de er med på å forsøple landet med all den tåpelige, så kalte, musikken deres.
Det er hardrock og all slags merkverdigheter, som ofte ruller døgnet rundt.
Hvorfor tillates disse såkalte "superstasjonene" å drive på uten nyttig tale og undervisning?
Hvorfor lar en disse holde på sin ødeleggende virksomhet, både til ånd, sjel og tanke?
Hvorfor beiler man til disse som har en overflod av penger, med sterke økonomiske interesser.
Skal vi ikke heller begynne å tenke på sjelen til det norske folk, og hva som er nyttig og gagnlig for
dette land?
Nå er dette som har skjedd en utvikling over tid.
Det var spesielt under, Trond Giskes, tid som statsråd, det ble ille.
Han opererte etter sitt instinkt, og en del av oss, mente at det var et dårlig - ett.
Han satte gode radioer på sidelinjen og kalte dem nisje radioer.
Mens svært dårlige radioer, etter min menig, og kanskje andres, fikk allmenn konsesjon og 24/7.

Den norske lokal radioen, bør være en radio av folket og for folket, og ikke drevet av pengeslukere.
Det være seg om de er fra Norge eller utlandet.
Det avgjørende skulle ikke være hvor rike eller mindre rike de er.

Nå er det svært viktige på agendaen, DAB radio eller hva?
Det er sterke krefter som har konldudert at det blir DAB, for da får de det gjerne som de vil.
Det er disse som lovpriser Dab radioen. Jeg er i stor tvil om det er veien å gå.
Det er ofte de usunne nettverkene som kommer med sine lovprisnings taler om DAB.
Blir det DAB antar jeg de såkalte sterke få enda større makt og den vanlige mann i gatas røst bli nes-
ten utradert.

Vi har NRK fra før, og vi trenger ikke noe nytt TV2.
Radiomonopolet ble brutt, var ikke det for at vanlige norske menn og kvinner kunne bli aktører i
radioen i Norge?

Tillatt meg å hente et klipp fra avisen, "Hallingdølen", laurdag 3. januar 2015 fra et leserbrev på
side 32, og sender det som vedlegg.

Jeg takker for anledningen å være med i denne høringen!
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