
Följer ni webb-tv-serien Mitt Göteborg 400 år är 
sannolikheten stor att ni kommer få se en mäktig 
musikvideo inspelad på självaste Ullevi! Så håll 
utkik.

Just nu är Alexander i vår studio och filar på nästa hit 
samtidigt som Richard abetar på en sommarplåga av 
rang!

Ett stort tack skickar vi till Viktorius daglig verksamhet 
som passande nog nyss skänkt flera musikinstrument 
till Mediabyrån!

Publicering sker löpande, så håll utkik på vår hemsida! 
www.mediabyrandv.se

Musikproduktion på Mediabyrån

På Mediabyrån görs inte bara film, ljudböcker och 
poddar. Det skrivs även låtar och sångtexter. Musik 
spelas in och mixas i professionella musikprogram. 

Nyligen släpptes vår första musikvideo på YouTube. 
Det var Alexander Bergströms låt Sviken som blev 
bildsatt. Filminspelningarna skedde i Keillers park 
under våren 2021. Låten finns även ute på Spotify 
under namnet Den fallna rosen. 

På Spotify har också låten Lirarnas Lag haft stor 
framgång. Den handlar naturligtvis om fotbollslaget 
ÖIS från Göteborg. Bakom artist-alias Monte 
Brandino står ingen mindre än Mediabyråns 
Richard Brandt. 
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Månadens medarbetare –
Erik Lindmark Jr.

Hej Erik! Du brukar skriva artiklar här i tidningen. 
Det handlar mest om sport. Hur kommer det sig?
Det är för att jag är uppvuxen med en familj som är väldigt 
sportintresserad. Jag skulle själv säga att jag gillar alla 
sporter. 

Vi har märkt att du har en förkärlek till ÖIS. Hur länge 
har du följt laget?
Jag har följt ÖIS sedan 2009.

Vilken är din favoritspelare i ÖIS?
Det är Aílton Almeida, Marcus Allbäck, Johan Elmander 
och Daniel Paulson!

Vilken artikel tycker du var roligast att jobba med?
Artikeln om Agne Simonsson tycker jag nog blev bra. Han 
är ju en ikon och betyder mycket för historien om ÖIS

Hur är det att jobba på Mediabyrån?
Det är roligt och bra skulle jag säga. 

Jobbar du med någonting annat?
Nej, inte just nu. 

Vad gillar du att göra på fritiden?
Då kollar jag mycket på filmer och serier. Och såklart tittar 
jag även en del på sport!

Richard Brandt
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ÖIS minnesstenar

ÖIS - Örgryte Idrottssällskap är en 
förening som bildades av Wilhelm 
Friberg redan 1887. Man har flera 
sektioner, till exempel brottning, 
parasport och friidrott. Men det är 
sektionen för fotboll som är mest känd.
 
Örgryte IS deltog i den första svenska 
fotbollsmatchen. Den spelades på 
Heden den 22 maj 1892. ÖIS spelade 
mot Lyckans Soldater, ett annat 
tidigt idrottssällskap i Göteborg. ÖIS 
vann matchen med 1-0. Det finns en 
minnessten över matchen på Heden.

ÖIS grundades i huset Carlslund och 
i trädgården anlade man föreningens 
första idrottsplats. Den fick namnet 
Balders Hage.

Inne på Liseberg, på den plats där 
Balders Hage var belägen, finns en 
minnessten. Bergbanan Balder som 
ligger strax intill är uppkallad efter 
platsen. Supportrar till ÖIS har också en 
klubb som heter Balders Hage.

Öisare besöker också Wilhelm Fribergs 
gravsten på Örgryte nya kyrkogård.

Klubbens färger är rött och blått. Det är 
kärlekens och trohetens färger. 

Richard Brandt Foto: Richard Brandt

Tack till Liseberg som släppte in oss för fotografering!
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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 – Hisingsbron

Som ni kanske vet så kommer snart Götaälvbron att rivas. Den 
byggdes redan 1939 och är nu i dåligt skick. 12 juni kommer de
sista bussarna att köra över bron. Men man kommer kunna åka, cykla eller gå mellan 
Hisingen och fastlandet ändå. En ny bro, Hisingsbron, öppnade nämligen 9 maj i år precis 
intill den gamla Götaälvbron. 

Den nya bron är lite lägre och lite bredare än den gamla. Det som mera skiljer broarna åt 
är att Hisingsbron är en lyftbro som hissar upp en bit av körbanan så att båtarna kan åka 
under. Götaälvbron hade istället en klaff som fälldes upp.

Att Hisingsbron är lägre gör att den tar lite mindre plats än sin föregångare. Ramperna blir 
inte lika långa helt enkelt. Det blir också lättare att cykla när det inte är så brant. Men att 
bron lyfts upp har sjöfarten haft synpunkter på. Inga båtar högre än 28 meter kan komma 
under nu. Stora fartyg från Vänern kan inte komma utomlands längre. 

Jag tycker att Hisingsbron ser mindre ut än Götaälvbron, trots att den faktiskt ju är bredare,  
vilket jag kollade när jag gick under. Pelarna ser lite ut som Moai-statyerna på Påskön.

Richard Brandt
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