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I sommar ägnar jag 
ledigheten åt att jobba på 
både Partille Cup och Gothia 
Cup. Om du har vägarna förbi 
tycker jag du ska besöka 
turneringarna, det kommer 
som vanligt bli folkfest! 

SOMMARTIPS 
FRÅN RICHARD



Partille Cup är en handbollsturnering för klubblag från hela 
världen som avgörs varje sommar. I år blir lite speciellt 
eftersom pandemin tillfälligt satte stopp för turneringen.

Matcherna avgörs runt om i Göteborg, framför allt på Heden 
och i Kviberg. Turneringen börjar med gruppspel och avslutas 
med finaler på Heden. I år pågår Partille Cup mellan 4-9 juli.

De deltagande lagen bor antingen på hotell eller på stans 
skolor. Många gör som mig och jobbar som funktionär eller 
volontär under turneringen.

Ta chansen att se på handboll från jordens alla hörn. Det är 
gratis som åskådare. I anslutning till matcherna pågår också 
en rad olika event och festligheter. En riktig folkfest!

 
 
 



Knappt har Partille Cup hunnit avslutas förrän det är 
dags för nästa idrottsfest i Göteborg. Gothia Cup 
inleds 18 juli med pampig invigning på Ullevi. När 
finalerna spelas den 23 juli har stan fått uppleva en 
veckas fotbollspropaganda.

Gothia Cup bjuder på en blandning av bredd och elit. 
Flera spelare som vi senare sett glänsa inom 
världsfotbollen har deltagit i turneringen när de var 
unga. Men framför allt är det är en källa till 
fotbollsglädje. Som extra krydda avgörs Special
Olympics Trophy varje år – turneringen för 
fotbollsspelare med funktionsvariationer.

Precis som Partille Cup avgörs Gothia Cup i 
huvudsak på Heden och i Kviberg. Men finalerna 
spelas på Gamla Ullevi inför storpublik. Njut av glädje 
och fest samtidigt som du letar efter nästa Zlatan, 
Rolfö, Forsberg eller Seger!

 
 



Café Husaren
Det gamla fiket i hjärtat av Haga med de enorma 
kanelbullarna är ett måste när man besöker 
Göteborg.

Gelaterian
På grönsakstorget förflyttas du till Italien på ett kick 
med hjälp av en av stans bästa glassbarer.

 
Bee Bar

Bar, restaurang och café med en tvist av HBTQ+. Här 
sitter du med fördel under regnbågen och tar en 
välbehövlig paus från stadens larm.

 
Stage Door

En trevlig kvarterspub i teatermiljö på Berzeliigatan. 
Har du tur kan du svinga en bägare med någon av 
stans skådisar.

John Scotts
Engelsk pubkedja som finns lite varstans. Prisvärd 
och hög kvalitet trots att det är en kedja.

MATSTÄLLEN
OCH KAFÉER 



LISEBERG

Nästa år fyller Göteborgs nöjespark Liseberg 100 år. 

Men redan i år bjuder man på ett smakprov på framtiden när glittrande Luna 
Park har premiär. 

Där upplever du makalösa maskiner, uppfinningar, tidsresor och till och med 
en färd till gubben i månen. Där finns också två helt nya attraktioner – Turbo 
& Tempus. 

Nästa års jubileumsår får de sällskap av berg- och dalbanan Luna.

I övrigt är det som det brukar på Liseberg: lekfullt, skoj och en doft av 
barndomens dagar.

 

 
 
 
 



Göteborg är en pålitlig konsertstad. Bland sommarens 
event vill jag främst tipsa om:

Juli
Veronica Maggio, Trädgårdsföreningen, 8 juli 
The Ark, Trädgårdsföreningen, 9 juli 
Sven Ingvars, Villa Belparc, 9 juli 
Niclas Strömstedt, Villa Belparc, 14 juli  
Bo Kaspers Orkester, Villa Belparc, 16 juli 
Lars Winnerbäck, Trädgårdsföreningen, 17 juli 
Iron Maiden, Ullevi, 22 juli 
Peter Jöback, Villa Belparc, 22 juli 
Linnea Henriksson, Liseberg 23 juli
Orup, Villa Belparc, 29 juli 
Rammstein, Ullevi, 29–30 juli 

 
Augusti  

Tom Jones, Liseberg, 4 augusti 
Tommy Körberg, Villa Belparc, 4 augusti  
Ulf Lundell, Trädgårdsföreningen, 5 augusti  
Magnus Uggla, Miss Li & Petter, 
Trädgårdsföreningen, 6 augusti 
Way Out West, 11–13 augusti 

 

 
 

KONSERTER



 

Vi på Mediabyrån önskar

er en trevlig sommar. Vi

ses i höst 

MEDIABYRÅN

 

 

Vad synd att Mediabyrån 

har sommarstängt. Hur 

ska jag göra då ? 

ENKELT! 
GÅ BARA IN PÅ 

HEMSIDAN ELLER 
YOUTUBE.

gå in på vår hemsida 

www.mediabyrandv.se


