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Lasse Eskelind ny kanalchef för P4 Västmanland
Från P4 Gotland till Västmanland. Nu är det klart att Lasse Eskelind tar över som ny kanalchef för P4 Västmanland efter Kent
Nilsson.

– Det ska bli roligt, jag känner mig verkligen hemma i P4-världen, säger Lasse Eskelind.

Lasse Eskelind har en gedigen erfarenhet av radio, både i kommersiella kanaler och inom P4. På P4 Gotland har han varit arbetsledare och
suttit i kanalens ledningsgrupp sedan 2008. Han har de senaste åren haft rollen som programutvecklingschef men också drivit digital
utveckling och tidigare varit nyhetschef och dagproducent. Under flera längre perioder har han också klivit in som tillförordnad kanalchef,
både på P4 Gotland och nu senast på just P4 Västmanland.

I Västmanland ersätter han Kent Nilsson, som sedan i våras jobbar med övergripande beredskapsuppdrag inom Sveriges Radios
programenhet.

– P4 Västmanland är en väl fungerande kanal med duktiga medarbetare och en bra redaktionell ledningsgrupp. Jag hoppas och tror att vi
tillsammans kan fortsätta utvecklingen mot en snabbfotad, rapp, vass och underhållande radio, att fortsatt utveckla vårt innehåll och relationen
till vår publik med ljudet i fokus såväl digitalt som i den traditionella P4-kanalen, säger Lasse Eskelind.

– Vi lever i en tid där det är viktigare än någonsin att nå ut med trovärdig, skarp och viktig journalistik. En av våra utmaningar är att komma
ännu närmare publiken, att välkomna den till oss och nå ännu fler människor. Det arbetet ser jag fram emot att få vara en del av.

Lasse Eskelind har våren varit tillförordnad kanalchef på P4 Västmanland och tillträder därmed omgående.

– Jag är jätteglad att vi kan knyta Lasse Eskelind till P4 Västmanland. Det utvecklingsarbete som han varit en viktig del av på P4 Gotland är
imponerande, och jag vet att Lasse kommer att ta med sig både viktiga erfarenheter och kunskap till sin nya redaktion i Västmanland,
säger Jakob Sillén, områdeschef för Sveriges Radio Mälardalen där P4 Västmanland ingår.
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För ytterligare kommentarer: Lasse Eskelind, via Sveriges Radios växel, 08 – 784 2000 eller lars.eskelind@sr.se  eller Jakob Sillén,
områdeschef Mälardalen via 08-784 5000 eller jakob.sillen@sverigesradio.se


