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TESTTest RADIOSTATIONER

TEXT: JOHAN SJÖHOLM

RADIOKRIGET
Det är Gert Fylking och gänget som blir tungan på vågen, när byggnads-
arbetarna ska välja radiofavoriter. Rix FM avgår med segern, 
medan P1:s pratradio inte alls funkar bland maskiner och byggslammer.

”Äntligen morgon” 
med Gry Forsell,     
Anders Timell och 
Adam Alsing.

”För tidigt” med 
Bollnäs-Martin.

”Rix morgonzoo” 
med bland andra 
Sofi a Wistam och 
Gert Fylking.

”Morgonpasset” i P3 med Martina 
Thun, Kodjo Akolor och Hanna 
Hellquist.

”Rix morgonzoo” 
med bland andra 
Sofi a Wistam och 
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MORGONPROGRAMMEN  och mu-
siken. Där har ni de två komponenter 
som Byggnadsarbetarens testgrupp 
anser viktigast för att en radio  kanal 
ska fungera som sällskap under en ar-
betsdag. 

Inte så konstigt då att Sveriges 
radios samhällskanal P1 hamnar på 
jumboplats i testet. Morgonprogram-
met, P1 Morgon, anses för segt och 
musik existerar inte annat än som 
signaturmelodier till de olika prat-
programmen.

– Det funkar inte att lyssna på prat 
och arbeta samtidigt. Det är ju två gre-
jer. Det fi xar vi inte i byggbranschen, 
säger Rolf Brandberg, snickare.

– Ska man dessutom tugga tugg-
gummi, då är det tre grejer. Då trillar 
man ju omkull, säger kollegan Lars 
Kalleryd.

I stället är det Rix FM som avgår 
med högsta betyg. Framför allt är det 
Rix Morgonzoo, morgonshowen med 
bland annat Sofi a Wistam och Gert 
Fylking, som får höga poäng.

– Men fan, jag missade Fylkings fre-
dagsfräckis i dag bara för att vi fi kade, 
säger Lars Kalleryd.

Även Mix Megapols morgonpro-
gram, Äntligen morgon med Adam 
Alsing och Gry Forsell, får höga poäng. 
Över huvud taget är gruppen överens 
om att reklamkanalerna är klart bäst 
på morgonen för att sedan bli gradvis 
sämre .

– Mix Megapol är helt värdelös på 
eftermiddagen, med det där att man 
ska skicka kärlekshälsningar till var-
andra. Det funkar verkligen inte i 
byggbranschen, säger snickarlärlingen 
Jimmy Pohl.

PROGRAMMET HAN  syftar på är 
Kärlekshälsningen med Charlotte 
Lauterbach. Nyheterna i reklamkana-
lerna är det heller inte mycket med:

– Det är i stort sett samma slinga 

som går hela dagen, säger Rolf Brand-
berg.

Fast en nyhet har i alla fall etsat sig 
fast i Jimmie Pohls minne:

– Det var ett företag som infört 
snusförbud. Då vart en kille så för-
bannad att han ringde sin chef och 
sa att han skulle kleta snus över hela 
arbetsplatsen. Nu hade han blivit 
polis anmäld av chefen för olaga hot, 
säger han.

Om killen fi ck skaka galler förtäljer 
inte historien.

TESTTest RADIOPROGRAM

”Mix Megapol är helt värdelös 
på eftermiddagen, med det 
där att man ska skicka kär-
lekshälsningar till varandra.” 
JIMMY POHL, SNICKARE

Skvalfylld vecka blev det för det här snickargänget: Övre raden fr v: Ulf Jonsson, 
Lennart Dahlberg, Lars Kalleryd, Jimmy Pohl, Anders Åsell och Rolf Brandberg.

med kolborstfri motor!
- Arbeta längre utan avbrott 

- Fördubblad livslängd 
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RIX FM (RIX MORGONZOO)

P3 (MORGONPASSET)

”Bra program för gammal och ung. 
Positiva tongångar. Det mesta var bra 
och roligt. Bra blandning på musiken.”

”Äntligen morgon är bra. Det som är 
långtråkigt är reklaminslagen som 
kommer ganska ofta.”

”Lite skränigt ibland, men bra låtar 
emellanåt. Inget för gamla stötar.”

”För mycket tjafs i morgonprogram-
met.” ”Mycket bra nyheter med 
sport.”
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Spelar ingen musik.
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MIX MEGAPOL (ÄNTLIGEN MORGON)

P1 (P1 MORGON)

”Svårt att lyssna på pratet samtidigt 
som man jobbar.” ”Väldigt långtrå-
kigt.”

BANDIT ROCK (BOLLNÄS-MARTIN)

URVAL: 
Kriteriet för radiokanalen var 
att den måste vara i stort sett 
rikstäckande. Sveriges Radio 
P4 valdes till exempel bort för 
att den ser så olika ut i olika 
delar av landet. Vi är emellertid 
medvetna om att den kanalen 
är populär bland många av 
Byggnadsarbetarens läsare.

METOD: 
Sex byggnadsarbetare delades 
in i tre par och fi ck var sin radio. 
De lyssnade på en kanal om 
dagen i en vecka. De fi ck fylla 
i sina betyg i Byggnadsarbeta-
rens standardiserade test-
formulär.

SÅ TESTADE VI

FLER
TESTER PÅ

NÄTET
P1
Morgonprogram (P1 Morgon): 2
Musik: --
Nyheter: 3
Underhållning: 1
Kommentar: ”Svårt att lyssna på pratet samtidigt 
som man jobbar.” ”Väldigt långtråkigt.”
Totalt: 2

P3
Morgonprogram (Morgonpasset): 2
Musik: 3
Nyheter: 4
Underhållning: 2
Kommentar: ”För mycket tjafs i morgonprogram-
met.” ”Mycket bra nyheter med sport.”
Totalt: 3

Mix Megapol
Morgonprogram (Äntligen morgon): 3,5
Musik: 4
Nyheter: 3
Underhållning: 2
Kommentar: ”Äntligen morgon är bra. Det som 
är långtråkigt är reklaminslagen som kommer 
ganska ofta.”
Totalt: 3

x Bandit Rock
Morgonprogram (För tidigt med Bollnäs-Martin): 
2,5
Musik: 3
Nyheter: 3
Underhållning: 2
Kommentar: ”Lite skränigt ibland, men bra låtar 
emellanåt.” ”Inget för gamla stötar.”
Totalt: 3

x Rix FM
Morgonprogram (Rix Morgonzoo): 4,5
Musik: 4
Nyheter: 3
Underhållning: 4
Kommentar: ”Bra program för både gammal och 
ung.” ”Positiva tongångar. Det mesta var bra och 
roligt.” ”Bra blandning på musiken.”
Totalt: 4

BETYG:

Betygen på res pektive 
test faktor är ett medel-
värde av test piloternas 
betyg. Slut betyget är 
en hel hets bedömning 
som sätts av redak-
tionen. 

Byggnads Jämtland-Härjedalen söker funktionär
Dina arbetsuppgifter består av mätnings- och förhandlingsverksamhet, studier 
samt RSO.
■ Du som söker bör ha erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter och ha kun-
skap om fackligt-politiska frågor.
■ Du ska även vara beredd att arbeta med andra arbetsuppgifter som styrelsen 
beslutar om.
■ Du ska kunna arbeta självständigt under ansvar, vara lätt att samarbeta med 
samt uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vårt arbete på expeditionen baseras på att du kan arbeta med datastöd.  Vi 
förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar. Tillgång till egen bil krävs 
i tjänsten. Lön efter avtal för funktionär. Tillträde 2011-01-01.  Skriftlig ansökan 
med meritförteckning eller andra referenser ska vara avdelningen tillhanda 
senast 2010-11-15: Byggnads Jämtland-Härjedalen. Box 377, 831 25 Östersund.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Kjell Carlsson, 
tel: 010-601 13 01, 070-371 81 39

TJB Försäljning AB
Elisgatan 10   534 31 Vara

e-post: info@tjb.se
hemsida: www.tjb.se

tel: 0512-199 59
fax: 0512-196 60

 

1. Fäst montagebrädan så
att nedre sidans övre hörn
är i lodlinje med undertakets
motsvarande hörn

2. Placera beslaget, med 
montageklackarna upp-
skjutna emot montage
brädan.Skruva fast.

3. Lägg på en takpanna, 
markera nästa bärläkts
läge för att sedan,räkna
ut läktavstånd upp till nock.

Vid användning till pannor
med givna byggmått kan ev.
fästbrädan monteras längre
ned för att om möjligt an-
passas till hel pannrad.Vid 
användning till lätt undertak,
montereras, istället för 22 mm
montagebräda, en regel i 
samma tjocklek som 
bärreglarna.

TAKFOT
Allt i ett, innehåller takfotsplåt, fågelband och förhöjd bärläkt. Ger utrymme för
rännkrok utan fräsarbete eller liknande. Skapar en säker och tät övergång från 
takbeklädnad till hängränna. Mycket tidsbesparande (4 h normalvilla).

Du monterar nu en produkt, som du troligtvis gärna använder igen. Anledningen är följande:
- det spelar ingen roll i vilket skede rännkrok och ränna monteras
- takfotsplåt och fågelband, nedersta förhöjda bärläkt samt utrymme för rännkrok utan fräsarbete 
  eller motsvarande ingår i samma produkt.
- du slipper allt funderande på överhäng, upphöjning, översköljning, kapillärverkan, synligt omålat trä osv.
- den har låg vikt och sparar pengar vid bygget
- snabb och enkel montering

Artikel nr. 150010
Längd         1,2 m
Färg            svart

Produkterna säljs via bygghandeln

Använd produkterna

1 KOMBINOCK Innovation ! 
Ventilerad nockregel med universalhöjd, inkl nocktätning. 
Passar alla tvåkupiga takpanneprofiler. 
Sparar 3 timmars arbete/normalvilla.

2 TAKFOT Innovation ! 
Ersätter takfotsplåt, fågelband och förhöjd bärläkt. Allt-i-ett!
Sparar 4 timmars arbete/normalvilla.

3 SUPERTAK YAP 500 
Underlagstäckning med klisterkant. 
50% snabbare än traditionell takpapp.

Förenklar arbetet på taket
Sparar 8 arbetstimmar per tak
Ger mycket god takekonomi

Unik taklösning 
TJB takkoncept 

- sparar tid och pengar!
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Elisgatan 10   534 31 Vara

e-post: info@tjb.se
hemsida: www.tjb.se

tel: 0512-199 59
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