
Kalle, vad är Game Corner?
Det är en sektion av Mediabyrån för oss som 
gillar att spela spel. Vi pratar om vad spelen 
är och upplevelsen av att spela dem. Det kan 
variera från korta till långa recensioner. Det är 
ett brett spektrum på spel vi recenserar.
Vilka sorts spel recenserar ni?
Alla möjliga genrer, till exempel strategispel, 
action RPG, FPS, sportspel, äventyrsspel, 
simulatorspel, Virtual Reality.
Vilka recensenter har ni förutom dig själv?
Malik, Victor L och Anton. Och så har Alexander 
och Sebastian gjort en.
Din senaste recension handlar om Paper 
Mario: The Origami King. Vad handlar det 
om?
Ni får titta på min recension på hemsidan.*
Vilka andra recensioner är du speciellt 
nöjd med?
Mina senaste recensioner som Super Smash 
Bros och Animal Crossing.

*www.mediabyrandv.se
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Vilka spelsläpp ser du mest fram emot?
Just nu ser jag inte fram emot något speciellt, 
men jag planerar att recensera två spel – World 
Of Warcraft och Hyrule Warriors.

Patrick Wandelt
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Månadens medarbetare – 
Adde Larsson

Podcasten Tilläggstid – vad handlar 
den om?
För mig handlar podcasten om att lyfta 
damfotbollen. Det är den värd. Avsnitten 
är mellan 30–45 minuter långa och har 
oftast en gäst som står i centrum.
Vilka intervjuer tycker du blivit bäst?
Man minns alltid den sista så den 
senaste är bäst. Annars tillhör avsnitten 
med Piteås tränare Stellan Carlsson och 
fotbollsagenten Lisa Ek mina favoriter. 
Vad har du för drömgäster?
Pia Sundhage hade varit intressant att 
intervjua. Även Marta och Hanna 
Ljungberg. Vi har skickat ut många mejl 
och ibland tar det tid för dem att svara.
Hur går det till att göra ett program?
Först och främst gör jag frågorna. Jag 
försöker hålla mig till ett tema utifrån 
varje gäst. Jag utgår från nuet och går 
sedan tillbaka i historien och kikar även in 
i framtiden.
Du utgår från ett manus. Improviser-
ar du också?
Jag improviserar ganska mycket.
Följdfrågor är väldigt viktigt, så det gäller 
att vara uppmärksam på vad den man 
intervjuar säger.
      

Är det svårt att göra research på 
damfotboll? 
Vi har upplåsta artiklar från GP och DN. 
Det kan vara lite svårt, men man får leta 
på internet och även fråga folk man vet 
kan mycket. Att jag är fotbollsintresserad 
gör det lättare.
Till sist: varför damfotboll?
Jag gjorde webb-tv-serien Säsongen om 
Kopparbergs/Göteborg och fick sedan 
chansen att vara pressassistent i klubben. 
Det gjorde att intresset för damfotboll 
ökade så klart.

Patrick Wandelt

JULDIKT av Richard Brandt

Nu närmar sig julen i varje hem,

vi har städat och bakat

och förberett för helg.

Utanför stugor små

går Lucia med ljus i sitt hår,

kommer med lussebullar 

och julmust och glögg också.

På natten är bara tomten vaken,

smyger och lägger klappar

under granen.
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Mediabyrån är en daglig verksamhet inom 
Göteborgs Stad som producerar film på 

uppdrag av föreningar och organisationer.Vi
gör också nättidning, poddcast och webb-tv. 

www.mediabyrandv.se 
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Våra kvarter – Gamla Ullevi

Gamla Ullevi är en fotbollsstadion i Göteborg som fungerar som 
nationalarena för damlandslaget i fotboll. Klubbarna IFK Göteborg, GAIS och 
Örgryte IS använder också arenan som hemmaarena. Även finalerna i 
Gothia Cup spelas här. 

Gamla Ullevi invigdes 2009. Det kostade 335 miljoner kronor att bygga 
arenan. 18500 personer får plats samtidigt. 

Det stod tidigare en annan fotbollsarena på samma plats som byggdes 
1916. Den arenan hette först Ullevi fotbollsbana, men när Nya Ullevi 
byggdes 1958 fick den istället heta Gamla Ullevi, det vill säga samma namn 
som den nya arenan från 2009 har. 

Utanför stadion står Gunnar Gren som staty. Han var en känd 
fotbollsspelare och var en av de som var med och tog silvermedalj åt Sverige 
i fotbolls-VM 1958.

Erik Lindmark Jr.


