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Öland blir centrum för 
radiokontakter 
Öns radioamatörer har så bred verksamhet att 
riksorganisationen valt att ha sitt årsmöte på Öland. 
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Ölands radioamatörer brukar ofta visa upp sin verksamhet här är ordförande Erik 
Nyberg och teknikansvarige Enar Nilsson som håller en demonstration för 
allmänheten.Foto: privat 

Radioamatörerna på Öland har flera gånger uppmärksammats för det nödradiosystem som 
upprättats för att kunna bistå Ölandskommunerna om det uppstår en kris. 



 
Jens Zander ordförande i Radioamatörernas Riksorganisation.Foto: KTH 

”Ölands Radioamatörer verkar ha en 
mycket bred verksamhet som säkert 
många av våra medlemmar skulle 
tycka det vore intressant att få höra 
mer om.” 
Jens Zander, ordförande i Radioamatörernas Riksorganisation 

Det arbetet har nu gjort att Radioamatörernas riksorganisation fått upp ögonen för 
lokalavdelningen. Styrelsen har valt att ha sitt årsmöte på Öland 2024. 

– Ölands Radioamatörer verkar ha en mycket bred verksamhet som säkert många av våra 

medlemmar skulle tycka det vore intressant att få höra mer om. Inte minst om det nödradiosystem 

man utvecklat och driver i samarbete med de båda ölandskommunerna, säger organisationens 

ordförande Jens Zander, professor i radiokommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Nästa år hålls årsmötet i Östersund och året därefter blir det på Ekerum på Öland. 

Lokalklubben på Öland har drygt 100 medlemmar och de brukar delta med aktiviteter på Totalförsvar 

Öland. Klubben lockar även medlemmar från andra delar av landet. 



– Att en lokal förening med ett relativt litet medlemsunderlag kan växa ut på rikstäckande nivå visar 

att vi är på rätt spår med våra aktiviteter. Det är oerhört glädjande att man på riksplanet har 

uppskattat vårt arbete med att utveckla och bredda amatörradion och även göra den till en 

samhällsviktig tjänst. Vi är lyckligt lottade att ha flera mycket kompetenta radioexperter i vår krets, 

som med stora frivilliga insatser och stöd från lokala företag och organisationer lyckats föra oss dit vi 

är idag, säger Erik Nyberg, ordförande i Ölands Radioamatörer. 

Radioamatörernas nödradiosystem på Öland 

På Öland finns fyra s k repeatrar (relästationer), tre av dessa — i Böda, 
Borgholm och Mörbylånga — ägs av föreningen Ölands 
Radioamatörer.  Repeatrarna gör att man kan nå alla platser på hela den avlånga 
ön och en bra bit in på fastlandet med enkla handapparater. För nödradiotrafiken 
finns 15 radiolådor utplacerade på strategiska ställen på ön. 
Källa: Göran Uvner 
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