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KUNGÄLV/ALE. Lokala 
nyheter blandat med 
den bästa rockmusiken.

Det är konceptet för 
Ale-Kungälvs nya ra-
diostation Pirate Rock.

– Tanken är att det 
ska intressera de 
fl esta, säger Antonina 
Kobylinski, en av tre 
programledare.
På närradiofrekvensen FM 
95,4 hittar man sedan den 1 
januari en helt ny lokal radio-
station – Pirate Rock.

– Det ska vara allt från 
nyheter, trafik och sport till 
politik och debatter i stu-
dion. Dessutom kommer 
vi att sända från kommun-
fullmäktige i Ale en gång i 
månaden. Vi hoppas även 
på att kunna bjuda in artis-
ter till studion, om man vet 
att någon ska lira i Göteborg 
till exempel, säger Antonina 
Kobylinski.

Hennes röst har tidigare 
hörts i bland annat Mix 
Megapol och Bandit Rock. 
När Bandit Rock, likt många 

andra, blev stockholmsbase-
rat, tog hon tillsammans med 
sin pappa Stefan Kobylinski 
och före detta kurskamraten 
Jimmy Geft initiativet till att 
starta en lokal rockstation. 

– Vi kollade vad som fanns 
ledigt och när vi fick möjlig-
heten var det ”all in” eller 
ingenting. All in blev det.

Lokala evenemang
I studion i Rollsbo turas de 
tre om att fylla etern med 
lokalt snack. Antonina som 
är mammaledig med sonen 
Oliver, kör morgon- och 
förmiddagspasset innan kil-
larna tar över. 

– Vi kompletterar var-
andra väldigt bra. Jag har 
kontaktnätet, Stefan jobbar 
som snickare och är vår ”fix-
arfrasse” i studion och Jimmy 
har full koll på alla tekniska 
grejer. 

Ännu är radiostatio-
nen precis i uppstarten och 
längre fram är tanken att 
man också ska finnas på plats 
på olika evenemang runt om 

i kommunerna, exempelvis 
på bandymatcher. De har 
en önskan om att få en lokal 
sportexpert som kan referera 
och kommentera säsongsak-
tuella sporter. 

– Vi vill att lyssnarna ska 
vara med och påverka och 

hjälpa till att fylla på evene-
mangskalendern på hemsi-
dan, säger Antonina. 

Valet av musikstil föll sig 
naturligt för dem alla tre 
och arbetet med att fylla på 
med rocklåtar är ett ständigt 
pågående projekt. 

– Vi kände att det var 
något vi kunde stå för och 
variationen är stor – allt från 
70-tal till ny musik.
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Nyfödd radiostation. Antonina Kobylinski är en av tre programledare för Ale-Kungälvs nya 
radiostation Pirate Rock. Sonen Oliver är med och håller koll.
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Lokalradio med attitydLokalradio med attityd
– Pirate Rock är Ale-
Kungälvs nya rockstation

Till studion i Rollsbo hoppas 
programledarna kunna bjuda 
in artister som ska spela i 
Göteborg.
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