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OnAir.nu läggs ner vid nyår 
Redaktionen [OnAir.nu] 
Sveriges Radioportal OnAir.nu kommer inom kort att läggas ner. 
Orsaken är enligt ägarna, Berglund Produktion och Stenberg Media att det inte 
längre är försvarbart att driva en sida som inte säljer annonser. 

- Jag har inte lyckats få den respons från annonsörerna genom åren 
som jag önskat. Dåligt med annonser - inget klirr i kassan. Ekvationen 
är enkel. De pengar som kommer in räcker inte ens till drift och 
underhåll som Mikael har hand om. Hos oss fungerar det som i vilket annat företag som 
helst, går det minus vill ingen fortsätta "år ut och år in", säger Pontus Stenberg som även 
ansvarar för frekvensguiden.  
 
Ingen lönsamhet  
Under sajtens historia som började redan 1998 har ägarna aldrig kunnat tagit ut någon lön, 
och de anser nu att arbetsinsatsen med många timmar varje vecka är ohållbart för 
framtiden.  
OnAir.nu måste drivas med vinst för att det ska vara motiverande att lägga den tiden på 
sidan.  
 
- Jag har arbetat med sidan i nu 13 år och någon gång måste man gå vidare. Visst älskar jag 
radio, men ingen kan arbeta gratis om det går ut över annat, säger Mikael som är grundaren 
av OnAir.nu  
 
Radiokartan har gjorts om sista åren  
Idag finns bara tre stora nätverk kvar i Sverige på radiomarknaden. Det gör att antalet 
stationer minskat och så även tänkbara kunder till sidan.  
 
Någon annan kan driva sidan vidare?  
Berglund Produktion och Stenberg Media är inte intresserade av att fortsätta driva sidan 
efter nyår. Kommer bud på domän och sida ska dessa självklart beaktas.  
 
Vid frågor om nedläggningen, kontakta oss via onair@onair.nu 
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