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Dagens tegning

Tegnet av Susanne Karisari, 9 år, som går på visuelle kunstfag ved Vadsø Kulturskole.

i dag
Send gjerne hilsninger og bursdagsbilder på e-post til

folkinord@fd.no
eller send med kodeord FMHILSEN til 2005. Bildene må sendes som vedlegg i jpg-for-
mat på minst 300 kb. Alle hilsninger må inneholde fullt navn og alder. Hilsningene må 
være hos oss to dager før innrykk, og senest torsdag for det som skal i mandagsavisa.

I dag har Ulf og Ylva navnedag.
Ulf er en sideform til det norrøne Ulv, og betyr 
«ulv». Ylva er et svensk jentenavn som er avledet 
av guttenavnet Ulv. (©NTB)

Tirsdag 11. april

« Å mislykkes etter å ha 
prøvd lenge er mye større 
enn aldri å ha prøvd hardt 
nok til å bli kalt en fiasko.»

george Eliot, 
britisk forfatter

Ordspråk

5 år
Sebastian Nilsen. 
Mamma og Pappa sin eldste prins fylte år i går. Tenk kor tia flyr avåre, så stor du har 
blitt så altfor fort. Vi e så uendelig glad i dæ og så stolt av dæ kan du tro. Håpe du har 
hatt en fin dag. Masse kysser og klemmer fra mamma,pappa,storesøster Celine og 
lillebror Petter.

Lena Therese Henriksen og Andreas Opdahl
Simon kom til verden den 7.februar på Hammerfest sykehus. Han var 3675 
gram og 49 cm lang. Stolt storesøster er Frida Malén. Tusen takk til jordmor 
Marita som tok imot prinsen. Vi takker også alle på føden i Hammerfest for 
hjelp og omsorg før, under og etter fødselen.

Vi gratulerer

Velkommen til verden

NRK vil sende viktige trafikk-
meldinger som bryter gjennom 
andre sendinger. - Problemet er 
at kun et fåtall DAB-adaptere 
per i dag støtter såkalt Traffic 
Announcement, sier Nils Sødal, 
kommunikasjonsrådgiver i 
NAF.

Omleggingen til DAB er i full 
gang og tusenvis av bileiere har 
allerede kjøpt DAB-adaptere til 
bilen sin. Men de færreste 
adapterne har altså funksjonen 
TA – Traffic Announcement.

- Dette er en velkjent funk-
sjon fra FM-nettet. Uansett 
hvilken radiokanal du lytter på, 
eller om du lytter på annen mu-
sikk på bilens anlegg eller har 
skrudd ned volumet, vil tra-
fikkmeldinger bryte gjennom 
om TA er skrudd på, sier Sødal.

NAF har sjekket markedet, og 
det viser seg at kun et fåtall av 
adapterne i salg støtter TA. 
Adapteren Pure Highway 600 
skal ha TA, det samme har Tiny 
Audio C10 og POPyouCAR 3.0. 
Men det er svært vanskelig å 
vite om adaptere støtter Traffic 
Announcement siden de fær-
reste lister opp dette i spesifika-
sjonene.

I følge den norske produsen-
ten av Tiny Audio, skal TA-støt-
te bli standard i alle adaptere i 
løpet av 2017.

- Vi stusser på at denne funk-
sjonen ikke har vært prioritert 
før omleggingen til DAB. Hvor 
ansvaret ligger, vet vi ikke. Men 
det burde vært et krav til adap-
terne som selges til norske bil-

eiere at de kan ta inn trafikk-
meldinger, mener Sødal. – Nå 
må folk vente dersom de øn-
sker en adapter som har denne 
funksjonen fordi utvalget er 
svært begrenset, fortsetter han.

Trafikkanal er  
halvveis løsning

NRK, som har hatt «enerett» 
på avbrytende trafikkmeldin-
ger i FM-nettet i mange år, er-
kjenner at et stort antall adap-
tere som finnes ikke har denne 
støtten. Derfor har NRK oppret-

tet en egen radiokanal for tra-
fikkmeldinger, kalt NRK Tra-
fikk.

- Det er en halvveis løsning å 
be et stort antall brukere skifte 
radiokanal for å få med seg vik-
tige meldinger, mener Nils Sød-
al.

Poenget med Traffic An-
nouncement er at trafikkmel-
dingen skal komme gjennom 
uansett hva man lytter på slik at 
man unngår trafikkproblemene 
før det er for sent.

For få DAB-adaptere som 
tar inn trafikkmeldinger

De fleste DAB-adaptere til bil som selges per i dag har ikke funksjonali-
tet til å ta inn trafikkmeldinger. 

(FOTO: NAF)


