Har du ett intresse för radions historia och radioteknik? Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i
Radiohistoriska föreningen.
Vi erbjuder en unik miljö med spännande projekt,
gemenskap och verkstäder. På onsdagar har vi öppet
till klockan 20 eller så länge det pågår verksamhet.
I vår kaffehörna kan du fika och prata radio med
likasinnade.
Du är välkommen till oss även om du inte har ett intresse för radio. Vi erbjuder en fin gemenskap och har
massor med saker vi behöver din hjälp med.

Som medlem får du bland annat:
•
•
•
•
•

Tillgång till radiomuseets samling, bibliotek
och verkstäder
Använda vår station SK6RM
(om du är sändaramatör med licens)
Möjlighet att delta i kurser med anknytning
till radio
Vår tidskrift Audionen samt tolv nummer av
Nyheter från Radiomuseet. Distributionen sker
huvudsakligen via e-post.
Medlemsmöten varje kvartal med föredrag och fika.

Fyll i uppgifterna på vår hemsida under
”Medlemssidan” och betala medlemsavgiften.

HITTA HIT
Radiomuseet är beläget på Norra Älvstranden med många
teknikföretag, Chalmers och Göteborg universitet samt
Lindholmen Science Park som närmaste grannar. Vi har god
tillgänglighet för alla - se hemsidan för detaljer.
Adressen hit är Anders Carlssons gata 2. Parkering
finns precis utanför museet.
Flera busslinjer stannar på hållplats Regnbågsgatan.
Följ Götaverksgatan ner mot vattnet och ta vänster in
på Anders Carlssons gata
Färjor går från Lilla Bommen, Klippan eller Stenpiren
till hållplatsen Lindholmspiren. Från hållplatsen, gå
österut mellan husen, över träbron, direkt vänster efter
kajen och sedan höger.

ÖPPETTIDER
Besök www.radiomuseet.se för aktuell information.
Måndag		stängt
Tisdag			
12 - 15
Onsdag			
12 - 20
Torsdag - söndag
12 - 15
Större helger		
stängt
Övriga tider efter överenskommelse.
Ring för bokning av visningar och samlingslokal.

Radiohistoriska Föreningen i Västsverige
med RADIOMUSEET
Anders Carlssons gata 2
SE-417 55 GÖTEBORG
Tel +46 31 779 21 01
e-post: info@radiomuseet.se
Hemsida: www.radiomuseet.se
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MEDLEMSERBJUDANDE

www.radiomuseet.se
Anders Carlssons gata 2
på Lindholmen

OM OSS
På Radiomuseet hittar du vad du vill veta om radio från
förra sekelskiftet till dagens teknik. Kanske hittar du i
våra samlingar den radio som du hade när du var ung.
På Radiomuseet kan du botanisera i teknikutvecklingen,
se hur designen har förändrats genom åren eller få en
spännande inblick i kommunikationen till sjöss.
Du kan också ställa frågor till våra kunniga medarbetare
eller gå med på de guidade turer som vi ordnar för grupper.
SÄNDARAMATÖR
Är du sändaramatör så har vi en besöksstation SK6RM
som är tillgänglig, under museets öppettider, för alla
med giltig licens.

VÅRT UTBUD
Radiomuseet i Göteborg drivs sedan 1983 ideellt av de 600
medlemmarna i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.
År 1993, fick museet överta det nedlagda ritkontoret på
gamla Götaverken på Lundbystrand.
Här hittar du rundradiomottagare och sändare samt även
television, fartygsradio, militärradio, amatörradio, mobilradio, mätinstrument, flygradio och mycket annat.

BUTIK
I vår museibutik finns böcker om radio och radiohistoria samt delar till olika typer av radioapparater och
komponenter som kan vara svåra att hitta någon annanstans. För dig som är intresserad av att experimentera är
detta en riktig fyndplats! Om du är intresserad av radio
och design kanske det skulle passa med någon av de
apparater som vi har till försäljning.
Du kan också få hjälp med goda råd om hur man handskas med äldre apparater, eller att hitta dokumentation
och scheman i vårt bibliotek. Vi säljer också Sveriges
Radios CD-skivor med gamla radioprogram, vykort och
souvenirer i receptionen.

Du bokar på info@radiomuseet.se
senast en vecka före.

Besök www.radiomuseet.se för kontaktinformation
och butikens öppettider.

