
Geografiskt utspelar sig serien inom Göteborgs 
gränser. I tiden rör vi oss från år 1621 och fram 
till idag. 

Vi hoppas att den här webb-tv-serien skall ge 
er tittare en inblick i olika världar men också 
inspiration till att utforska vår stad. 

Publiceringen kommer ske löpande, så 
håll utkik på vår hemsida! Eller följ oss på 
Instagram för att inte missa någon nyhet. 
www.mediabyrandv.se
         mediabyrandv

Richard Brandt

Mitt Göteborg 400 år.

Mediabyrån arbetar just nu med en webb-
tv-serie där alla som jobbar här berättar om 
Göteborg utifrån sina intressen.

Beväpnade med kamera och mikrofon gav vi oss 
ut på stan. Varje program har varit ett samarbete 
där flera personer hjälpts åt att filma, intervjua 
och redigera. 

Det blir korta filmer som guidar tittaren till 
olika berättelser om staden. Det kan handla om 
allt ifrån basketens historia, kända restauranger, 
konstlivet eller om hur Westpride utvecklats. 

Visste ni till exempel var den kända restaurang 
Johanna låg? Vi får också lära oss om vad 
homofobiterapi är.
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Basketligan Special i Rwanda!
- En intervju med Jonas Autio.

Jonas, du var finalist på Eldsjälsgalan nyss. Hur kom 
det sig?
Någon eller några, jag vet inte vem, hade nominerat 
mig för mitt arbete med idrott för personer med in-
tellektuella funktionsvariationer. Jag startade Olympic 
Göteborg som är en basketförening för killar och tjejer 
med intellektuella funktionsvariationer. Jag tog också 
senare initiativ till Basketligan Special. Jag startade 
också Idrottsplatsen daglig verksamhet. Jag var en av 
fyra finalister i kategorin Hälsa.

Du har påbörjat ett projekt i Rwanda. Kan du berätta 
om det?
Just nu vill jag expandera Basketligan Special till 
Rwanda. Så nu i april har vi samlat in skor och pengar 
till utrustning och bollar. Det har gått jättebra.

Varför Rwanda?
Det var en slump. Vi på Mediabyrån fick höra talas 
om ett projekt med filmare med funktionsvariation 
i Rwanda som några svenskar varit involverade i. Vi 
blev nyfikna och åkte dit och byggde upp ett kontakt-
nät. 

-Richard Brandt
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Nils van der Poel

Nils van der Poel är en skridskoåkare 
från Trollhättan. Han är född 1996.

Som 17-åring blev han 
juniorvärldsmästare på 5000 meter.

Nils blev i år 2021 dubbel 
världsmästare! Första gången var när 
han under VM i Nederländerna som 
förste svensk sedan 1976 knep guldet 
på 5000 meter. I samma mästerskap 
blev det sen ytterligare ett guld på 
distansen 10000 meter. Då satte han 
också ett nytt världsrekord!

Nils van der Poel har blivit känd 
för sina udda träningsmetoder. 
Förutom att träna väldigt mycket 
tränar han även många olika sporter. 
Förutom skridskor blir det skidor, 
cykling, fallskärmshoppning och 
ultramaraton. Samt en massa timmar 
på gymmet förstås. Minst 1000 
timmar träning på ett år blir det för 
Nils. 

Erik Lindmark Jr.
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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 



Våra kvarter – Gustav Adolfs torg

“Här skall staden ligga”, lär Gustav II Adolf ha sagt år 1621. 
Står ni på torget som bär denna kungs namn ser ni statyn som 
föreställer när han pekar ner mot marken. Statyn sattes upp 1854 
och det var då torget fick sitt namn. Innan dess hette platsen Stora 
Torget.

Runt torget ligger Börshuset, Stadshuset, Wenngrenska huset och 
Rådhuset. Stadshuset innehöll tidigare en brandstation. I Börsen 
sammanträder numera kommunfullmäktige.

En jättestor julgran brukar placeras på torget varje år. Numera 
avänder man helikopter för att frakta hit den. Förr fanns det ibland 
också en stor julbock. 

Nu används torget för både torghandel och demonstrationer.
Brudpar ser man ofta då Rådhuset används som vigsel-lokal.

Richard Brandt

Fotograf: Anton Ohlsson
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