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Jag jobbar med reportage av olika slag. Jag 
är ofta också inspelningsledare när vi är ute 
på uppdrag och filmar. Jag har även gjort 
musik på Mediabyrån som jag har släppt på 
Spotify.

Prata med din socialsekreterare och ansök 
om daglig verksamhet på socialkontoret i 
den stadsdel där du bor. 

Richard Brandt

Vad är daglig verksamhet?

Om du har en funktionsvariation som gör 
det svårt att få ett arbete, kan du få daglig 
verksamhet om din socialsekreterare 
bedömer att du har rätt till det. 

Den dagliga verksamheten ska vara så lik 
ett arbete som möjligt. Arbetsuppgifterna 
är anpassade efter dina intressen och behov. 
På till exempel Mediabyrån arbetar vi med 
poddcasts, filmer, webb-TV och tidningar. 
På andra verksamheter kan man jobba med 
idrott, butik, trädgård med mera. 

Jag tycker att det är bra att arbeta på en 
daglig verksamhet för då får jag det stöd jag 
behöver. 
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E3 2021

E3, årets största spelmässa, blev i år ännu en 
gång vunnet av Nintendo, då de andra före-
tagens nyheter var en stor besvikelse för det 
mesta. 

Med till exempel nyheter som Kazuya 
Mishima från Tekken i Super Smash Brothers 
Ultimate, Shin Megami Tensei V AKA det 
Persona serien är baserat på samt en första titt 
på Legend of Zelda: Breath of the Wild’s 
uppföljare gav det verkligen mycket att se fram 
emot och visar ännu en gång att Nintendo vet 
vad folk vill ha. 

Karl Krigsman
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EM i fotboll

Europamästerskapet i fotboll pågår 
just nu. Det som är speciellt med detta 
mästerskapet är att det spelas i flera 
olika länder eftersom UEFA, the Union 
of European Football Associations, en 
förening där flera länders fotbollsförbund 
samarbetar, inte vill att ett land skall stå för 
alla kostnader det innebär att stå värd för 
en turnering. 

Turnering skulle egentligen spelats redan 
förra året, 2020, men sköts upp på grund av 
pandemin. Därför heter turneringen EURO 
2020 trots att den spelas 2021.

Segertippade landslag är Frankrike, 
Tyskland och Belgien. Under turneringens 
gång har även Italien seglat upp som en 
stark kandidat till mästartiteln. Jag tror att 
Sverige har stor chans att nå semifinal.

Några talangfulla spelare att hålla extra koll 
på under EM är till exempel fransmännen 
Kylian Mbappe, N’Golo Kanté och Paul 
Pogba, spanske Pedri, Kai Havertz från 
Tyskland och inte minst våra svenska 
spelare Dejan Kulusevski, Alexander Isak, 
Robin Quaison och Jens Cajuste. 

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 – Trädgårdsföreningen

Mitt i centrala Göteborg ser du den storslagna parken Trädgårds-
föreningen. Parken var redan från början en populär promenad-
plats för stadens innevånare. 1842 började man anlägga parken efter 
beslut av Karl XIV Johan. 

En pärla i parken är Palmhuset som byggdes med Kristallpalatset 
i London som förlaga. Byggnaden är indelad i olika sektioner för 
olika klimattyper. 

Den populära restaurangen brann ner 1965. Sedan 1998 står istället 
Restaurang Trädgår’n på samma plats. Där kan du gå på nattklubb 
och titta på konserter.

Richard Brandt
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