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När Peter Sagvall började på Idrottsplatsen 
så startade man också en satsning på 
friluftsliv. Där får Idrottsplatsens deltagare 
vara ute i naturen, fiska och laga mat över 
öppen eld. Man har också blivit en resurs 
för gymnasiesärskolan som får prova på 
friluftsliv tillsammans med Idrottsplatsen. 

Idrottsplatsen daglig verksamhet

Idrottsplatsen är en daglig verksamhet i 
Göteborg där man har fokus på träning, 
idrott och friluftsliv.

En stor del av verksamheten är att man 
samverkar med föreningslivet och tar 
funktionärs- och volontäruppdrag i samband 
med idrottstävlingar.

Jag pratade med Jonas Autio som grundade 
Idrottsplatsen. Han berättar att det fanns 
behov av en verksamhet där idrottare med 
funktionsvariationer kunde få satsa på sin 
sport, men också vara en resurs i samband 
med alla de stora idrottstävlingar som hålls 
i Göteborg varje år. Det behövs många 
funktionärer för att genomföra en stor 
tävling. Richard Brandt
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Hej Erik! Du började jobba på Mediabyrån i 
våras. Hur kommer det sig att du sökte dig till 
oss? 
Jag tyckte Mediabyrån verkade intressant. 
Media är något jag vill jobba med.

Vad jobbade du med tidigare? 
Jag jobbade på en daglig verksamhet som heter 
Papper och Print. Jag skrev bland annat 
artiklar i deras Månadsblad.

Vad gör du på fritiden? Har du några 
intressen? 
Jag gillar att ta det lugnt, titta på fotboll och 
lyssna på musik.

När du började här gjorde du direkt ett 
avsnitt av webb-tv-serien Mitt Göteborg 400 
år, hur var det? 
Det var väldigt kul och spännande. Att jag 
intervjuade Glenn Strömberg var en dröm som 
gick i uppfyllelse.

Vad inom media är du mest intresserad av? 
Journalistik. Att göra research och reportage.

Vad är nästa projekt på Mediabyrån för dig? 
Det är ett reportage om den tyske sångaren 
Herbert Grönemeyer.

Richard Brandt
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OS i Tokyo 2020

OS 2020 i Tokyo blev uppskjutet på grund 
av Covid19-pandemin.
Spelen sköts upp ett år. Tävlingarna gick nu i 
sommar 2021 istället, men utan publik.

Spelen blev framgångsrika för Sverige.

Medaljskörden blev 3 guld och 6 silver.  
Daniel Ståhl tog guld i diskus. Silver blev det 
för Simon Pettersson i samma gren. 
Vidare tog Armand Duplantis guld i 
stavhopp.
I lagtävlingen i hoppning i ridsport blev 
det guld för Peder Fredricson,  Henrik von 
Eckermann och Malin Baryard-Johnsson. 
Peder tog även silver i individuell hoppning.
Damlandslaget i fotboll hade en bra 
turnering fram till finalen. De borde enligt 
mig vunnit men fick nöja sig med silver. 
Silver fick också Josefin Olsson i segling i 
grenen laser radial.
Anton Dahlberg och Fredrik Bergström tog 
även de silver i segling i klassen 470.
Trots skadan i februari med bruten armbåge 
lyckades Sarah Sjöström ta silver på 50 meter 
frisim.

En annan prestation som är värd att nämna 
är att norska Karsten Warholm sprang 400 
meter häck på 45,94 sekunder, vilket blev ett 
nytt världsrekord!

Erik Lindmark Jr.

Bild: SVT
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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 – Feskekôrka

Ända sedan Göteborg bildades har fiske varit en viktig industri här i 
staden. I de kalla vattnen längs Västkusten trivs många olika sorters 
fiskar och skaldjur. 

Den äldsta saluplatsen för fisk i Göteborg var vid Lilla Torget, som 
förr hette just Fisketorget. Sedan sålde man fisk längs kanalerna. I 
slutet på 1800-talet ville man förbättra hygienen och man beslöt att 
bygga en saluhall. Det var stadsarkitekten Victor von Gegerfelt som 
ritade byggnaden. Han använde ett nationalromantiskt formspråk 
med drag av norska stavkyrkor och gotiska stenkyrkor. Saluhallen 
stod klar 1874.

Namnet Feskekôrka var från början ett skämtsamt smeknamn. Nu 
är det dock det officiella namnet. 

Byggnaden är just nu stängd för upprustning. Arbetet beräknas vara 
klart 2023. Skall det säljas fisk eller inte i Feskekôrka i framtiden har 
varit en fråga i staden. Men nu har man äntligen beslutat att fiske-
handlarna är välkomna tillbaka när man öppnar igen. 

Text och foto: Richard Brandt
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