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Bild sidan 1: På Keleti-stationen i
Budapest delar volontärer ut mat till
människor som är på väg norrut.
Foto: Per Byman

Hemsidan
Vår nya hemsida som vi berättade om i
förra Nyhetsbrevet har inte kunnat lanseras ännu. SVT:s konstruktörer har arbetat
fram en grund men innehållet måste
fortfarande gås igenom och anpassas av
oss. Nu siktar vi på att få allting klart till
början av 2016.

Nyhetsbrev oktober 2015
Det har varit en mycket intensiv sensommar och höst för Radiohjälpen och
våra samarbetsorganisationer. I slutet av
augusti beslöt Radiohjälpens styrelse att
starta en separat insamling till förmån för
människor på flykt. Starten på den insamlingen sammanföll med SVT:s temadag
den 3 september om flykt och redan under
den första dagen samlades flera miljoner
in. När sedan SVT erbjöds möjlighet att
sända konserten Hela Sverige Skramlar
den 29 september och Radiohjälpen kunde
samla in medel under sändning ökade de
insamlade medlen från 30 miljoner till
61 miljoner. Därmed är denna insamling
Radiohjälpens största katastrofinsamling
sedan tsunamin 2004/2005.
Denna insamling sammanföll tidsmässigt
med slutspurten av Världens Barn och
Hela Sverige Skramlar sändes bara tre
dagar före Världens Barn-galan. Vi var
många som var oroliga för hur resultatet
skulle påverkas men efter summeringen
på söndagen den 4 oktober stod det klart,
att Världens Barn samlat in något mer i

år än förra året. Kampanjen för Världens
Barn fortsätter året ut och om insamlingen
motsvarar resultatet under samma period
förra året kommer vi sannolikt att nå upp
till 80 miljoner kronor.
Den 3 september skulle egentligen också
temat för årets Musikhjälp ha släppts. För
att det inte skulle drunkna i rapporteringen kring människor på flykt valde dock
Sveriges Radio och Radiohjälpen att skjuta
på temasläppet till den 6 oktober. Och nu
är det alltså officiellt att temat blir Ingen
ska behöva fly undan klimatet. Det blir
alltså ytterligare ett flyktingrelaterat tema
men med betoning på att det inte bara är
krig och konflikt som gör att människor
tvingas lämna sina hem. De insamlade
medlen kommer att användas för projekt
inom områdena Disaster Risk Reduction (riskreducering), resiliensfrämjande
projekt och liknande. Fullständiga riktlinjer
kommer att publiceras på Radiohjälpens
hemsida inom kort. För att behandlas vid
Radiohjälpens första styrelsemöte 2016 ska
ansökningarna vara inne senast 15/11.

Frivilliga till Musikhjälpens glasbur i
Linköping den 13-19 december
Musikhjälpen har i år flyttat till Linköping
och den numer 150 timmar långa direktsändningen i radio (delvis även i SVT)
kommer att göras från en glasbur på Stora
torget. Söndagen den 13 december blir tre
kända, ännu hemliga, programledare inlåsta i glasburen. Där får de fram till lördagen
den 19 december besök av engagerade
människor som på olika sätt gör något
för att uppmärksamma årets tema som är
att ingen ska behöva fly undan klimatet.
Artister uppträder och, både kända och
mindre kända, personer kommer på besök,
och som ett kitt i hela sändningen ligger
publikens låtönskningar som alla bidrar till
insamlingen.
Vi behöver hjälp från frivilliga från olika
organisationer, gärna de som på något sätt
är engagerade i klimatrelaterade katastro-

fer. De ska ta emot låtönskningar som
sedan lämnas vidare i glasburen, presenter
och meddelanden till programledarna och
de svarar på frågor från allmänheten som
kommer fram till buren. Det har även hänt
att något inslag i glasburen kompletterats
med en kort intervju med den frivillige
(om hen vill och har egen erfarenhet av
eller kommer från en organisation som
arbetat med årets tema), där den frivillige
fått berätta kort om sitt eller organisationens arbete för lyssnarna/tittarna.
Glasburen kommer att bemannas hela
veckan, dygnet runt enligt ett schema.
Är du eller din organisation intresserad
av att vara med som frivillig maila Perina
Stjernlöf, perina.stjernlof@svt.se så får du
veta mer (antalet är begränsat). Hör av dig
senast 17 november om du vill vara med.

75 miljoner kronor
Så mycket pengar kunde vi redovisa när
avslutningsprogrammet för Världens Barn
sändes den 4 oktober. Det är den sammanräknade summan av vad som inkommit
under året, insamlat under SVT:s gala den
2/10, det som Sveriges Radios P4-stationer runt om i landet samlat in, företagsgåvor och sist men absolut inte minst – det
som alla 45 000 volontärer runt om i
landet samlade in under Riksinsamlingen.
De redovisade pengarna sätts nu in löpande på Radiohjälpens konto. En slutavstämning görs den 31 december och först då
vet vi exakt hur mycket medel som finns
att fördela. De organisationer som ingår i
den s k kärngruppen är garanterade vissa
medel men även de måste söka för varje
projekt. Övriga organisationer söker från
Radiohjälpens andel.
Det var mycket olika insamlingsevenemang under årets Världens Barnvecka
– bara tre dagar före galan hade det stora
eventet Hela Sverige Skramlar sänts och
det var många insamlingar till förmån
för människor på flykt. Trots detta blev
alltså resultatet för Världens Barn så högt
– sannolikt för att fokus på människor
och deras behov varit så stort den senaste
tiden.

Vad händer nu då?
Ansökningar till den första beslutsomgången (i mars 2016) ska vara Radiohjälpen tillhanda senast den 16 december i år.
Sedan vidtar Radiohjälpens arbete med att
bereda och kvalitetssäkra alla ansökningar.
Beredningen görs av Radiohjälpens kansli
som sedan skickar ett förslag till Radiohjälpens internationella arbetsutskott.
Arbetsutskottet går igenom beredningarna
och kommer med ett förslag till styrelsen.
I denna fas kan också projektansökningar
skickas tillbaka till kansliet för ytterligare
beredning eller inhämtande av information.
Ett slutgiltigt förslag går till styrelsen
senast en vecka före styrelsemötet och där
fattas beslut. Styrelsen kan välja om de vill
fatta ett samlingsbeslut för hela arbetsutskottets förslag eller om de vill plocka ut
enskilda projekt för diskussion.
När beslut fattats meddelas organisationerna och avtal tas fram. När avtalet undertecknats kan organisationen inkomma med
en rekvisition för att få pengarna utbeta-

lade. Efter avslutat projekt ska en slutrapportering göras, vilken ska gås igenom av
en oberoende revisor för att säkerställa att
siffrorna stämmer. Eventuellt överblivna
medel återgår till Radiohjälpen.
Under året finns det tre ansökningsomgångar för Världens Barn-medel. Det gör
att Radiohjälpens styrelse nu i november
fattar beslut om de sista kvarvarande medlen från 2014 års insamling.

Nästa kampanjomgång
Radiohjälpens styrelse är nu färdig med
behandlingen av alla organisationer
som ansökt om deltagande i Världens
Barn-kampanjen 2016-2018. Det var
nästan ett trettiotal sökande och eftersom
Radiohjälpen tidigare beslutat att minska
antalet deltagande organisationer blev
det tyvärr flera som inte kunde beredas
deltagande i den centrala gruppen med garanterade medel. Radiohjälpen har bedömt
de sökande organisationerna ur ett antal
perspektiv, både rörande deras projektverksamhet, möjligheten till styrning och
kontroll från Sverige, tidigare erfarenheter
av projekt och rapportering samt hur
mycket de kan bidra till kampanjarbetet
ute i landet.
Styrelsen har därför beslutat erbjuda
följande organisationer deltagande i nästa
kampanjperiod:

Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Diakonia, PMU, Erikshjälpen, Islamic
Relief, IOGT/NTO, Svenska Afghanistankommittén, Plan, We Effect (även som
”moderorganisation” för Vi-skogen),
Barnfonden, Individuell Människohjälp
och Afrikagrupperna. Ett första konstituerande möte med dessa organisationer äger
rum den 8 december.
Totalt är dessa organisationer garanterade 70% av de insamlade medlen per år.
Radiohjälpen förfogar över 30% som kan
beviljas även till organisationer som inte
ingår i kampanjen.
Det var flera organisationer som låg nära
varandra kring ”strecket” efter organisation nummer 14. Radiohjälpen ser gärna
ett nära samarbete även med dessa och
andra organisationer som inte kunde beviljas medlemskap men som har partnerskap
med Radiohjälpen. För att säkerställa att
även organisationer som inte ingår i den
centrala gruppen ska kunna ha en kontinuitet i samarbetet med Radiohjälpen
har Radiohjälpens andel av medlen ökat
från 25% till 30%. Radiohjälpen ser också
tillsammans med styrgruppen för Världens
Barn över möjligheterna att inkludera fler
organisationer i arbetet kring Världens
Barn, alltså inte enbart de som är garanterade medel.

Kvarstående ansökningsdatum 2015
Världens Barn 2015
Ansök senast 16/12 – beslut mars 2016
Musikhjälpen
Ansök senast 16/11 – beslut januari
2016

Kronprinsessan Victorias fond och
Radiohjälpsfonden (för nationella
ändamål)
Nästa ansökningsdatum 2016.

Musikhjälpen 2015 – Ingen ska behöva fly undan klimatet

TV under sommar och höst

Den 6 oktober släppte Radiohjälpen och
Sveriges Radio temat för Musikhjälpen
2015 – Ingen ska behöva fly undan klimatet. Temat är baserat på mål 13 bland de
nya hållbarhetsmålen som antogs av FN i
september i år. Här följer en beskrivning
på vilken typ av verksamhet som kan få
stöd. För fullständiga anvisningar rörande
ansökningar till Musikhjälpen 2015, följ
denna länk.

14/7 21:00 i SVT1 Grattis kronprinsessan!
En traditionell sändning från Borgholm på
Öland med anledning av kronprinsessan
Victorias födelsedag. I programmet varvas
artistinslag med information om Victoriafonden och besök av föreningar som fått
bidrag från fonden. (1 630 000 tittare)

Projekten skall rikta in sig på att minska
utsattheten vid klimatrelaterade händelser
eller katastrofer. De skall alltså t ex syfta
till att:
• Stärka samhällens resiliens och anpassningsförmåga rörande klimatrelaterade
händelser och naturkatastrofer;
• Förbättra utbildning och stärka
kunskap och kapacitet för att hantera
klimathändelser, minska effekten av
desamma och arbeta för att förebygga
att de inträffar;
• Skapa och/eller förstärka strukturer
som minskar människors utsatthet vid
klimathändelser;
• Förbättra livsmedelssäkerheten i utsatta områden, öka skördar och minska
utsattheten vid oregelbundna regnperioder;
• Skapa och/eller förstärka system som
gör det möjligt för människor att kunna bo kvar i sina hem och inte tvingas
migrera på grund av klimathändelser,
inklusive men inte begränsat till torka,
översvämningar, orkaner m m.

Notera att Radiohjälpen endast i undantagsfall beviljar stöd till konstruktion av
byggnader utan prioriterar att stödja verksamhet. Däremot kan medel beviljas för
konstruktionsaktiviteter om det t ex rör
återuppbyggnad eller tidig återuppbyggnad
efter en naturkatastrof och denna (tidiga)
återuppbyggnad har ett tydligt DRR-mål
(Disaster Risk Reduction). Däremot kommer inte stöd att beviljas för insatser som
syftar till att påverka orsakerna till klimatförändringar – det ligger utanför Radiohjälpens mandat. Ju konkretare en ansökan
är, och ju mer mätbara resultat och mål
som ställs upp i ansökan, desto större är
chansen att projektet beviljas. Projekt som
uppenbarligen enbart fått en klimataspekt
tillförd för att kunna söka medel från
Musikhjälpen kommer inte att komma i
fråga. Projekt till förmån för DRR-arbete
som inte är relaterat till klimathändelser (t
ex jordbävningar eller tsunamis) kommer
heller inte att kunna få stöd.
Projekten ska vara lokalt förankrade. Den
sökande organisationen måste kunna visa
på en bred kunskap om det lokala samhället och en genuin förankring i det samma.
Organisationer som bara fungerar som
en ”brevlåda” för att skicka pengar vidare
kommer inte att få stöd. Den sökande
organisationen skall antingen ha egen närvaro på plats eller ett nära och sedan länge
etablerat samarbete med en lokal partner.
Organisationen skall också ha lång, dokumenterad erfarenhet av att arbeta med
DRR-frågor eller relaterade ämnen i det
berörda geografiska området.

Ett nyinspelat i inslag i programmet från
Öland var ett reportage som gjordes då
fotbollsveteranerna Tomas Brolin och
Thomas Ravelli besökte Romfartuna GIF
United Junior i Västerås. De tio spelarna
i laget är 7-12 år och mottot är ”Vi är alla
väldigt olika, men har lika roligt tillsammans”
Detta reportage sändes även som ett
separat program den 15/7 21:55 SVT1,
då under samlingstiteln Kronprinsessan
Victorias fond. (220 000 tittare)
I samband med kronprinsessan födelsedag i juli återutsändes även fem stycken
tidigare sända Victoriaprogram. (Den 13/7
14:15 i SVT1, 14/7 18:55 i SVT2, 14/7
22:30 i SVT1, 18/7 19:15 i SVT2, 19/7
9:05 i SVT1.)
Under augusti repriserades tre stycken
tidigare sända reportage från Haiti och
Afghanistan;
• Alla tjejer har rätt att överleva sin
graviditet 5/8 17:00 i SVT2 (Haiti)
• Drömmar om ett vanligt liv 12/8
17:00 i SVT1 (Afghanistan)
• En resa in i framtiden 15/8 19:15 i
SVT1 (Afghanistan)
I slutet på juni besökte Radiohjälpens
generalsekreterare Libanon och träffade
bl a människor som flytt från Syrien. Det
inspelade reportaget, med titeln Tolv miljoner människor på flykt sändes den 22/8
19:15 i SVT1 och hade 300 000 tittare. Det
sändes även i repris den 3/9 med 145 000
tittare.
Världens Barn-program och deras tittarsiffror:
27/9
27/9
28/9
30/9
1/10
2/10
4/10

VB – Uppdraget
VB extra Gokväll
VB 5 min 21.45
VB 5 min 21:00
VB 5 min 21:00
Världens Barn-galan
VB – Insamlingen

605 000
555 000
580 000
385 000
510 000
1 255 000
535 000

Riktlinjer för insamlingen Människor på flykt
Fram t o m den 1 november 2015 hade
Radiohjälpen samlat in över 64 miljoner
kronor för verksamhet till förmån för
människor på flykt. Cirka 45 miljoner av
dessa har redan beviljats men det finns
fortfarande medel att söka för relevant
verksamhet.

Hela Sverige Skramlar
Den 29 september ägde ett unikt evenemang rum i Globen i Stockholm. Stora
delar av Sveriges artistelit ställde upp gratis
för en stor konsert i Globen och alla intäkter och insamling på plats gick till Insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR. SVT
och Sveriges Radio tillfrågades av arrangörerna om de ville sända konserten i TV
respektive radio, vilket också blev fallet.
Konserten erbjöds alla TV-kanaler i
Sverige men till slut var det bara SVT som
valde att sända den i direktsänd TV över
marknätet. TV3, TV4, Kanal 5, Aftonbladet TV samt Expressen TV beslöt i stället
att sända den på webben. Varje kanal hade
möjligheten att genomföra sin egen insamling och i SVT och SR gick insamlingen till
förmån för Radiohjälpen.
De artister som deltog var Alcazar, Amanda Bergman, Björn Dixgård, Bo Kaspers
Orkester, Carola, Darin, David Batra,
Duvemåla-ensemblen, Fredrik ”Benke”
Rydman, Fredrik Lindström, Gina Dirawi,
Graveyard, Gunilla Backman, Jill Johnson,
Joel Alme, Johan Glans, Jonas Gardell,
Kim Cesarion, Kodjo Akolor, LaGaylia
Frazier, Laleh, Lars Winnerbäck, Lena

Philipsson, Lilla Namo, Linnea Henriksson, Lisa Nilsson, Love Antell, Maja
Francis, Malena Ernman, Markus Krunegård, Martin Stenmarck, Mauro Scocco,
Maxida Märak, Melissa Horn, Miss Li,
Molly Sandén, Niklas Strömstedt, Ola
Salo, Orup, Patrik Isaksson, Peter Jöback,
Petra Marklund, Petter, Redline Allstars
(feat. Linda Pira, Stor, Mohammed Ali,
Jacco, Carlito, Amsie Brown & Aki), Sanna
Nielsen, Sarah Dawn Finer, Seinabo Sey,
Syster Sol, Tensta Gospel Choir, The
Hives (feat. Michael Alonzo & Steppan),
Tomas Andersson Wij, Tomas Ledin och
Uno Svenningsson.
Programledare var Petra Mede, som hade
stöd av en panel bestående av Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Mest applåder drog dock professor Hans Rosling ned
när han på sitt tydliga vis demonstrerade
storleksförhållandena mellan människor på
flykt och de mottagande samhällena.
Totalt samlades 41 921 794 kronor in
under kvällen, varav Radiohjälpen stod
för ungefär 31 miljoner genom SVT:s
sändning.

Seminarium om barn på institution
Den 13 oktober ägde ett seminarium rum
om huruvida barnhem är en bra lösning
för barn. Seminariet arrangerades av
World Childhood Foundation tillsammans
med Radiohjälpen och Yennenga Progress.

Utöver presentationer och den debatt
fanns även möjlighet att se Radiohjälpens
film Ett riktigt hem åt alla. För de som inte
kunde närvara visades filmen i SVT2 den
25 oktober.

I en första fas valde Radiohjälpen att
satsa på projekt i Europa, längs de flyktvägar från Turkiet, Balkan och Italien
som bildats. Även projekt i Syrien och i
länderna runt omkring Syrien har redan
fått stöd. För de projekt som beviljas nu
finns det även möjlighet att söka för arbete
med människor på flykt relaterat till s k
bortglömda kriser som t ex Sydsudan och
Centralafrikanska republiken, något som
Radiohjälpen välkomnar.
Organisationer som söker medel skall vara
godkända som partnerorganisationer av
Radiohjälpen och dessutom ha etablerade
humanitära riktlinjer. Den ska ha erfarenhet av humanitärt arbete i det berörda
området och visa hur man ingår i den
FN-ledda samordningen av humanitära
insatser.
Radiohjälpens styrelse beslöt i september
att även Insamlingsstiftelsen Sverige för
UNHCR har möjlighet att söka medel från
denna insamling, på samma villkor som
övriga organisationer, trots att Sverige för
UNHCR inte har något partnerskap med
Radiohjälpen.
Fler ansökningar har inkommit sedan de
senaste besluten fattats och Radiohjälpens
styrelse fattar löpande beslut.

Rumänien
Vid styrelsemötet den 18 september beslutade Radiohjälpens styrelse att godkänna
även projektansökningar för projekt till
förmån för romer i Rumänien. Radiohjälpen har tidigare haft en mycket restriktiv
policy rörande projekt inom EU men
anser att situationen för romer i Rumänien
uppfyller de krav Radiohjälpen ställer för
att gå in med stöd. Sökande organisationer
ska ha pågående verksamhet i Rumänien
och vara väl förtrogna med situationen.

Konsert för
människor på
flykt
Den 7 november genomför medlemmar ur
Radiosymfonikerna, Radiokören, Kungliga
Filharmonikerna, Hovkapellet och Lunds
studentsångare en konsert till förmån
för Radiohjälpens arbete med människor
på flykt. Initiativtagare är hovsångerskan
Anna Larsson tillsammans med tidskriften
Opus grundare Johannes Nebel och Radiosymfonikerna. Anna Larsson är också
en av solisterna på konserten, vars intäkter
går till förmån för Radiohjälpens insamling
för människor på flykt.
Konserten direktsänds i Sveriges Radio P2
samt i SVT2 den 7 november kl 20.00.
Radiohjälpen har sedan tidigare ett samarbete med Berwaldhallen i samband med
Östersjöveckan i augusti och undersöker
möjligheterna till ett närmare samarbete.
Berwaldhallens huvudman är Sveriges Radio, vilket gör att de, liksom Radiohjälpen,
är en del av svensk public service.

Skarvar i Europa SR 90 år
Som en del av den stora satsningen på att
informera kring situationen för människor
på flykt beslöt SVT i september att spela
in en rad korta 30-sekundersprogram, s k
skarvar, att sändas precis före Rapport och
Aktuellt under vecka 36/37.
Daniel Hols, kameraman, och Radiohjälpens generalsekreterare Per Byman tillbringade hela veckan i Ungern och filmade
korta sekvenser där en rad SVT-profiler
besökte pågående hjälpverksamhet i Ungern, Österrike och Serbien och berättade
om vad de såg. Detta kombinerades med
en appell att stödja Radiohjälpens arbete
till förmån för människor på flykt. Appellerna sändes under sex dagar och varje dag
samlades ungefär en miljon kronor in.
De profiler som besökte verksamheten på
plats var Ylva Hällen, Yankho Kamwendo,
Fredrik Skavlan, Sofia Helin och Anne
Lundberg.

Den 19 september firade Sveriges Radio
90-årsjubileum i Växjo. Radio Kronoberg
var värdar och flera program sändes live
från Växjö. Radiohjälpen fanns också på
plats och bidrog till att dra igång P4 Kronobergs satsning inför Världens Barn. I ett
tält fanns Radiohjälpens utställning med
nedslag i Radiohjälpens 76-åriga historia
och vi visade också den film, 12 miljoner
människor på flykt, som spelades in i Libanon i somras. Dessutom samlades medel
in till Världens Barn.

Beviljade internationella projekt vid styrelsemöte 201509-18 samt per capsulam under september och oktober
Organisation

Projektnamn

Land

Fond

Rädda barnen

Människor på flykt

Grekland,
Serbien

Flykt

Röda Korset

Människor på flykt

Flykt

WaterAid
Afrikagrupperna
MSF
Amnesty
Svenska Kyrkan

Förbättra sanitet och hygien för barn i Puri
UNDE - hivprevention
Manipur hiv-projekt
Utbildning mot hiv/aids-diskriminering
Stöd till migranter i Europa

PMU
Islamic Relief
Unicef

Syriska flyktingar i Libanon
Flyktingkris kring Medelhavet
Katastrofhjälp till barn i Syrien och grannländer

Diakonia
Diakonia

Katastrofhjälp efter översvämningar
Stärka resiliens hos palestinska flyktingar från
Syrien
Katastrofhjälp Syrien
Katastrofhjälp Jemen
Diabetskliniken i Negombo
Stöd till internflyktingar och värdfamiljer
Burundiska flyktingbarn i Tanzania
Befolkningsrörelser i Niger
Flyktinginitiativ för självförsörjning
Skydd för utsatta syriska flyktingbarn och familjer
Krisrespons till barn på flykt

Grekland/
Italien
Indien
Mocambique
Indien
Zimbabwe
Ungern, Serbien, Grekland
Libanon
Grekland
Syrien och
grannländer
Burma
Libanon
Syrien
Jemen
Sri Lanka
Irak
Tanzania
Niger
Uganda
Libanon
Makedonien

Röda Korset
PMU
Lions
Svenska kyrkan
Plan
Röda Korset
Svenska kyrkan
Rädda Barnen
SOS Barnbyar

Summa

Datum

VB14
MH14
MH14
MH14
Flykt

6 000 000 2015-09-04
2015-09-08
2015-10-08
4 000 000 2015-09-04
2015-09-08
1 502 870 2015-09-18
655 000 2015-09-18
2 000 000 2015-09-18
1 025 060 2015-09-18
2 000 000 2015-09-18

Flykt
Flykt
Flykt

2 000 000 2015-09-18
1 000 000 2015-09-18
5 000 000 2015-10-08

Katastrof
Flykt

400 000 2015-10-08
1 600 000 2015-10-08

Flykt
Rhj
VB14
Flykt
Flykt
Flykt
Flykt
Flykt
Flykt

6 000 000
1 500 000
1 071 800
3 000 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000
6 000 000
2 000 000

2015-10-08
2015-10-08
2015-10-08
2015-10-23
2015-10-23
2015-10-23
2015-10-23
2015-10-23
2015-10-23

Kansliet
Per Byman, generalsekreterare.
Mail: per.byman@svt.se
Telefon: 08/784 3620

Perina Stjernlöf, insamling
Mail: perina.stjernlof@svt.se
Telefon: 073/534 4777

Besöksadress

Susanne Ewaldh, administratör
Mail: susanne.ewaldh@svt.se
Telefon: 08/784 2442

Anne Suni, nationell handläggare
Mail: anne.suni@svt.se
Telefon: 08/784 2443

SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
115 27 Stockholm

Annika Francke, produktionssamordnare
Mail: annika.francke@svt.se
Telefon : 08/784 6266

Linnéa Westring, ekonom
Mail: linnea.westring@svt.se
Telefon: 08/784 2166

Hanna Lindström, assistent till GS
Mail: hanna.lindstrom@svt.se
Telefon: 08/784 4804

Kontakt
Radiohjälpen
105 10 STOCKHOLM
Telefon: 08/784 00 00
radiohjalpen@svt.se
www.radiohjalpen.se

