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Mediabyrån träffar
V:s kommunalråd

Mediabyrån
besöker Erik
Berglinden i
Malmö
Mediabyrån tog en heldag och
rullade ner till Malmö.
Vem stötte vi på där om inte flitigt
på Instagram arbetande konstnären
Erik Berglinden. Bland teckningar,
dvd-filmer, böcker och tv-spel fick
vi en generös genomgång av Eriks
värld.

“Välfärdsnörden”
Daniel Bernmar
Mediabyrån åkte till Stadshuset på Gustaf Adolfs torg och träffade Vänsterpartiets
kommunalråd Daniel Bernmar för att diskutera den ökande ojämlikheten, sex
timmars arbetsdag, varför han blev politiker och mycket mer.

Det var under högstadietiden som Daniel Bernmar hittade sin politiska hemvist.
- Klasskillnaderna blev så tydliga i klassrummet. Där fanns de som hade en fin bakgrund, de som hade det
okej och de som hade det tufft med missbruk och annat. Det gjorde mig arg. Och Vänsterpartiet var det
partiet som tydligast sa att det här samhället som delar upp människor vill vi inte ha.
Det finns två anledningar varför Daniel brukar benämna sig själv so m välfärdsnörd.
- Dels brinner jag för jämlikhet och det är välfärden och välfärdens verksamheter som bygger ett jämlikt
samhälle. Sedan skiljer jag mig kanske från vissa av mina kollegor i de andra partierna som engagerar sig
väldigt mycket så fort det gäller en väg, husbyggen eller infrastruktur. Det engagerar inte mig. Jag brinner
för äldreomsorg, vård och skola.
En sak som Daniel gått i bräschen för är sex timmars arbetsdag.
- Det gör att kvaliteten ökar och att personalen får en bättre arbetssituation, med större glädje och mindre
sjukfrånvaro. Arbetstidsförkortningen är en väldigt viktig reform på lång sikt!
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Erik berättar att han tecknat blott tre
månader men att han så gott som
genast fick en följarskara på Instagram
där han kallar sig att_gora_nu.
Det handlar om att bara göra nu
förklarar Erik.
-Jag skall bara rita, och det skall inte ta
lång tid. Jag tittar inte på internet för att
lära mig om hur man gör utan jag bara
gör det.
Erik gör minst en teckning eller målning
om dagen. I princip allt publiceras.
-När jag kommer hem så ritar jag,
förklarar Erik som annars jobbar som
samhällslärare på en folkhögskola.
Bilderna handlar om allt ifrån att vara
förbannad på nåt till att vara glad för en
fest till död och elände.
I fokus för Mediabyråns intervju med
Erik står tuschteckningen “Akademin”,
en kommentar till vårens alla turer kring
Svenska Akademin.
- Jag hade kunnat tänka mig att vara
på plats och demonstrera i Stockholm,
men det gick inte. Därför ritade jag
teckningen. Jag var inte där, men kanske
att det såg ut ungefär så här!
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Mediabyrån daglig verksamhet gjorde en exkursion till Malmö och hälsade på
Antennen daglig verksamhet.

Antennen är en daglig verksamhet
i Malmö som jobbar med film och
har så gjort länge. Mediabyrån blev
nyfikna och ville veta mera.
Antennen har funnits sedan
2002 och växte fram ur en daglig
verksamhet som sysslade med radio.
- Där jobbade vi med ett program
som hette Mifforadio, berättar Balint
som var med från starten.
Mifforadio levde vidare i privat
regi medan Antennen utökade sin
verksamhet till att även innehålla
film.
Ett viktigt samarbete Antennen
haft genom åren är med Skånska

Dagbladet. Under rubriken Vårt
Skåne producerar man webb-TV.
Precis avslutades sjunde säsongen
och man har bland annat hunnit
med att intervjua spettekaksbagare,
falaffelmästare
och
bevakat
Melodifestivalen.
Under vårt besök premiärvisas ett
reportage från en skånsk snusfabrik.
Antennen har även en humorkanal
på You Tube som heter Jerry och
gänget där man sänder filmade
sketcher.
Och i verksamhetens lokaler i
Kirseberg förbereder man sig just nu
för säsong två av studieprogrammet

i andra numret

Politik, film och
spel.
1
2
3
4

Antennen har Skåne i
fokus
Babbel. Där bjuder man in intressanta
gäster med lokal anknytning. Och
en drömgäst för framtiden är givet.
- Zlatan vill vi träffa. Men det är
svårt. Och nu är han ju i USA också,
funderar Ali.
Jonathan berättar att ett stort mål
för framtiden är att nå ut till fler
tittare.
- Vi vill att fler upptäcker oss, ser våra
filmer och följer oss på Facebook
och You Tube.
Förutsättningarna för det borde vara
goda.
Det är ett yrkesskickligt och väl
inarbetat gäng som jobbar ihop.
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Några i arbetsgruppen har arbetat
ända sedan starten för 16 år sedan.
- Det har blivit en del lokalbyten
genom åren, men här hoppas jag vi
får stanna, säger Jonathan.

Intervjun med Antennen daglig
verksamhet hittar ni på vår hemsida
www.mediabyrandv.se
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TOPPLISTAN MED
ADDE LARSSON

Adde Larsson delar sin tid mellan Mediabyrån
och Idrottsplatsen daglig verksamhet.
- Jag spelar innebandy och basket, så idrotten
har en stor plats i mitt liv. Men jag har också
ett stort mediaintresse, framför allt att
recensera TV-spel som är ett av mina största
fritidsintressen.
På Mediabyrån har Adde etablerat sin egen lista.
Där rankar han TV-spel, musik och allt möjligt
annat som fångar hans uppmärksamhet.

Nyligen tog han fram sågen och läste med
glimten i ögat lusen av ett antal personer och
företeelser som han stör sig på.
Programpunkten kallar han “Adde sågar”.
- Det kommer att bli fler “Adde sågar” framöver.
Det var ett populärt inslag bland lyssnarna
har jag märkt. Det viktiga är att det görs med
humor och att man inte sysslar med personliga
påhopp. När man har ADHD som jag säger man
ofta vad man tycker och tänker.

Exempel på vad Adde sågar i första avsnittet
är Frölunda Indians, i Addes ögon, misslyckade
säsong, punkrockarna Kristen Resning, Blåvitt
och stockholmare.
- Rivaliteten mellan Sveriges baksida och
Sveriges framsida var given att ta upp på listan.
Om jag hade varit kung hade jag givetvis
gjort om Göteborg till Sveriges huvudstad.
I Stockholm stressar man och är dryga, här i
Göteborg är vi goa och glada och tar det lite

“Göteborg är Sveriges riktiga
huvudstad”.
mer manana.
Adde avslöjar att han på sikt planerar
att leda sin egen filmade talkshow på
Mediabyrån.
- Ett studioprogram där jag bjuder in
intressanta gäster och intervjuar dem. En
riktig produktion med flera kameror och
studiopublik hade varit grymt.
Kontakt med Lokalen GBG, en affär ett
stenkast från Mediabyrån som säljer
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retromöbler, är tagen och “Addes hörna”
har fått klartecken att ta plats bland
jakarandabord och PH-lampor.
Bland Addes drömgäster märks Frölunda
Indians tränare Roger Rönnberg. Ett möte
som kanske kan bli hett med tanke på
att Adde i “Adde sågar” gick rätt hårt åt
Indianscoachen.
- Som supporter är det klart att man blir
besviken när laget i ens hjärta åker ut

i kvartsfinalen. Inte minst när laget var
guldtippat. Så jag förslog lite ödmjukt
att det kanske är det dags att jag ersätter
Roger som tränare i Frölunda.

“Adde
sågar”
och
Mediabyråns
övriga produktion hittar ni på: www.
mediabyrandv.se
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Spinn - ett internationellt
danskompani
Danskompaniet Spinn är ett normbrytande professionellt
danskompani med dansare med och utan funktionsvariationer.
Spinn bildades 2010 av konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg.
Spinn har skapat ett antal större och mindre scenproduktioner. Man ger
också workshops och föreläsningar för bland annat andra scenkonstnärer,
museiintendenter, politiker, studenter och många andra.
Just nu arbetar man med föreställningen “Livsvägar och tillfälligheter” som
har premiär på Frölunda kulturhus i slutet av maj. Föreställningen är ett
samarbete Spinn Unga och Spinn Växa.
Anna Bergström, konstnärlig ledare för Spinn Unga, dvs den unga semiprofessionella sektionen inom Spinn, berättar att det egentligen inte är

annorlunda att skapa koreografi inom
Spinn än för personer med normativa
kroppar.
-Vet du vad kärnan och tanken
bakom koreografin är kan du anpassa
koreografin till vilken kropp som helst,
menar Anna.
Att inte låsa sig vid en viss form, utan
att istället tänk på vad du vill uttrycka
och hur det skall upplevas, är ett annat
förhållningssätt Anna tipsar om.
Intresset för att prova på dans hos
Spinn är stort. En stor anledning till det
är danskompaniets bredd.
- Många kommer till oss. Vissa är med
och dansar en gång och i veckan och
andra går vidare för att jobba med
dans. Det är en styrka att vi kan lära av
varandra.
En höjdpunkt för Spinn var när man
uppträdde på Kulturkalaset 2017.
- Vi var 14 dansare, två musiker och en
sångerska på scen. Det var fantastiskt
att känna kärleken från publiken och
mellan oss som var på scenen, minns
Anna.
“Livsvägar och tillfälligheter” heter
alltså föreställningen som snart har
premiär.
Den handlar om vad som formar oss
och vad som drabbar oss i livet.
- Vad har vi egentligen för möjlighet
att göra olika livsval baserat på våra
berättelser, våra kropper, var vi föds
och så vidare? frågar sig Anna och
dansarna i Spinn.
Du hör hela reportaget på www.
mediabyrandv.se

Mediabyrån är en
daglig verksamhet i
Göteborg. Vi tillhör
stadsdelsförvaltningen
Centrum.

Mediabyrån är en daglig verksamhet som fungerar som en reklambyrå och medieproducent
för och av personer med funktionsvariationer. Vi gör reklamfilm på uppdrag av föreningar och
organisationer. Vi producerar också nättidning, podcast och webb-TV.
Mediabyrån riktar sig till dig som är kreativ och tycker om att arbeta med text, bild, TV och radio.
Vi är en daglig verksamhet inom Göteborgs Stad.
Mediabyrån ligger på Svangatan 4A, nära Redbergsplatsen. Närmaste hållplats är Ejdergatan, dit
du tar dig med spårvagn 6 eller 8.
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Om du har en funktionsvariation som gör
det svårt att få ett arbete kan du få daglig
verksamhet. Arbetsuppgifterna är så lika ett
arbete som möjligt och anpassade efter dina
behov och intressen.
Du ansöker om daglig verksamhet
socialkontoret i den stadsdel du bor.

på
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