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RetroFM’s succé fortsätter

För första gången kommer en kommersiell radiostation sända över hela
Skåne. RetroFM som fick sändningstillstånd över Skåne augusti 2018 har
byggt ut sitt sändarnät och täcker nu hela Skåne. Utbyggnaden beräknas vara
klar under juni 2019.

RetroFM är en lokal radiostation som sänder från Malmö Arena och har hela
Skåne som sitt upptagningsområde. Nu förstärker RetroFM sin distribution
ytterligare.

- Nästan exakt ett år efter sändningsstart på det nya tillståndet har vi nu fått våra
sändare på plats vilket känns jättespännande. Vi hoppas få samma positiva



mottagande av lyssnarna i Kristianstad, norra Skåne och Ystad/Österlen som vi
fått i Malmö/Lund och Helsingborg, säger Robert Persson, VD för RetroFM.

Idag har RetroFM över 300 000 lyssnare i veckan och fortsätter att öka
genom förbättrad distribution i orterna Trelleborg, Ängelholm och Båstad.
RetroFM spelar Tidernas Största Hits och vänder sig primärt till människor
från 35 år och uppåt med en tydlig lokal profil som trafik, nyheter och väder
samt aktuella händelser i Skåne.

Frekvenslista:
Bromölla 97.5
Eslöv 107.0
Falsterbo 107.4 
Helsingborg 100.3
Hässleholm 94.4
Höganäs 94.2
Höör 107.0
Klippan 100.3
Kristianstad 104.5
Landskrona 106.4
Lund 107.0
Malmö 107.4
Osby 94.4
Sölvesborg 97.5
Tollarp 104.5
Trelleborg 106.4
Ystad 104.6
Ängelholm 88.1
Österlen 104.6
Åhus 100.9
Åstorp 100.3

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,



Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.


