
Malik med sin Gothia cup-medalj. 

Maliks medalj.

I det här numret interjuvar jag min kollega Malik 
som under sommaren spelade i den stora 
fotbollsturneringen Gothia Cup här i Göteborg. 
Han berättar om hur det var att spela och hur det 
gick i matcherna.

Hur var det att spela i Gothia cup?
- Det var väldigt roligt. Jag är glad att jag var med.

Gjorde du några mål?
- Nej, men jag är inte ledsen över det.

Vilken position har du?
- Olika. Jag bytte position.
 
Hur mycket vann ni finalen med? 
- Vi vann med 2-1.

Kan du berätta om hur du upplevde matchen?
- Det var väldigt stressigt och intense om man säger 
så.

Fick du någon medalj
- Ja, det fick vi allihop. Vi fick också en pokal till 
laget.

Vad tar du med dig från Gothia cup?
- Att det var kul att vara med. Jag är glad att jag var 
med och att jag kämpade hårt. Det är det liksom.

Alexander Bergström
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I DETTA NUMMER:

01 – Gothia Cup final 2022

02 – Innehåll / Klockrent med Kalle

03 – SHL 2022/2023

04 – Pretty Cure

05 – Kultursidan - Picasso

06 – Kortnovell: Trixi 

07 – Emirs Hörna: Platser i stockholm

08 – Vad händer på Mediabyrån

Samt extra stor 8-sidig bilaga om 

aforismer från djurens värld!

Klockrent 
med Kalle

Vad behöver man om man skall snacka 
strunt om en tvättmaskin?

Diss-kmedel

Vad kallas det när två författare slåss?

Bok-sning

Karl Krigsman

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 



3

Mediabyrån Magasin Nr:33|

SHL, Swedish Hockey League, är den högsta ligan i svensk 
ishockey på herrsidan. Säsongen startade 17:e september 
och håller på till mars månad 2023. Sedan följer slutspel.

Ligan innehåller samma lag som förra säsongen, förutom 
Djurgårdens IF som åkte ur i kvalet mot Timrå IK samt 
HV71 som gick upp efter ett år i Hockeyallsvenskan. 14 
lag totalt är det i serien.

För denna säsong är Skellefteå AIK, Frölunda HC samt 
HV71 topptippade. HV71 som faktiskt var nere i Hockey-
allsvenskan förra säsongen har fått många bra nyförvärv. 
Till exempel Mattias Tedenby och André Petersson.

Annars bland lagen tror jag Brynäs IF kan bli farliga. De 
har värvat tillbaka Anders Lindbäck och Johannes Kinn-
vall samt Johan Larsson som återvände till Brynäs efter 10 
år i NHL.

Färjestad BK har värvat den duktiga målvakten Matt Tom-
kins från Frölunda.

Frölunda HC har köpt tillbaka målvakten Lars Johansson 
samt backarna Tom Nilsson (se bild) och Filip Hasa.

En tränare som jag vill lyfta fram är Roger Rönnberg i Frö-
lunda HC som gör sitt tionde år i klubben som huvudträ-
nare

Jag tror det blir en jämn och spännande säsong i år efter-
som alla lag har bra spelare. Själv följer jag speciellt Frö-
lunda HC.

Erik Lindmark Jr.

Lagen i SHL 2022/2023
Brynäs IF
Frölunda HC 
Färjestad BK
HV71
IK Oskarshamn
Leksands IF
Linköping HC
Luleå HF
Malmö Redhawks
Rögle BK
Skellefteå AIK
Timrå IK
Växjö Lakers
Örebro HK

ERIKS SPORTSIDA
SHL 2022/2023
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Hur många avsnitt har släppts?

Det har släppts 48 stycken avsnitt i anime-serien.

Vad heter skurkarna?
Namnet på de två huvudskurkarna i serien är 
Butler & The Witch of Delays.
Butler ser ut som en sjöhäst och The witch of 
delays ser ut som en stor Sjöhäxa med murän 
ålssvans. 

Är det någonting speciellt med serien?
I serien är det väldigt mycket dans och 
actionstrider med hjälp av danskoreografi.

Jag tycker serien är bra, den är bra tecknad och 
det är min favorit av alla Pretty Cure serier. Så 
mitt tips till er är att se den också. 

-Anton Ohlsson

Vad är Pretty Cure Tropical Rouge!?
Det är en japansk animeserie. Det är den 18e 
serien i Pretty cure franchisen.

Serien handlar om Manatsu som precis flyttat 
till Aozora city och när hon börjar sin nya skola 
träffar hon Laura som är en sjöjungfru från 
Grand Ocean. Laura berättar att hon har letat 
efter de legendariska krigarna i Grand Ocean 
som kan stå upp mot The Witch of Delays, en 
ond varelse från havets botten som erövrade 
hennes rike och har tagit all motivationskraft 
ur människorna i kungariket. En dag när en av 
häxans undersåtar började attackera Aozora 
City, blir Manatsu plötsligt välsignad med havets 
krafter som gör att hon blir en av de legendariska 
krigarna som förutsagts i legenderna om Grand 
Ocean. Manatsu får då namnet Cure Summer.

Manatsu får senare sällskap av Sango Suzumura 
(Cure Coral), Minori Ichinose (Cure Papaya), 
Asuka Takizawa (Cure Flamingo) och Laura 
(Cure La Mer) för att bilda Tropical-Rouge Pretty 
Cure Team som bekämpar ondskan.

När skapades serien?
Första avsnittet sändes 28 februari 2021 i Japan. 

Vem skapade serien?
Masahiro Yokotani skrev manus till serien 
Och den regisserades av Yutaka Tsuchida

PRETTy CuRE
Tropical Rouge!
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PICASSSO

Pablo Picasso var en mycket känd konstnär från 
Spanien. Han levde mellan 1881 och 1973.

Jag har valt ut tre av hans verk som du kan se här. 

Vill du se mer finns det ett Picasso-rum på 
Göteborgs konstmuseum.

Emir Selimovic

Världens största Picasso-skulptur 
finns i Kristinehamn.

Guernica är en målning från 1937. Den 
handlar om det spanska inbördeskrighet.

Picasso startade tillsammans 
med Georges Braque 
konstriktningen kubismen.
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Hej! Jag heter Trixi. Jag är en blåalv. Jag är 
lite högre än ett soffbord. Jag har päls, spet-
siga öron och kort svans. Min päls ändrar 
färg efter mitt humör. När jag är lycklig så 
blir den rödguldig. När jag är orolig blir 
den gul. Är jag nyfiken så blir pälsen grön. 
Orange om jag är rädd och lila när jag bryr 
mig om. 
Jag bor på planeten Livia tillsammans med 
mina fosterföräldrar och blåalvskompisar.
Vi bor i kojor som är byggda av pinnar. På 
min planet finns det bara skog.
Mina föräldrar försvann när jag var liten, 
det är därför andra får ta hand om mig. 
Jag har det ganska bra, men ibland läng-
tar jag efter mina föräldrar och då blir jag 
orolig och drar mig undan. Då tittar mina 
kompisar och de vuxna på min gula päls 
och säger att jag inte ska oroa mig eftersom 
mina föräldrar ändå inte kommer tillbaka, 
men jag tror att de har fel. En dag kommer 
de tillbaka och då ska vi dricka varm chok-
lad som vi brukade göra när jag var liten.

En dag när jag gick omkring i skogen klätt-
rade jag upp i ett träd och satte mig på en 
gren. Då kände jag att grenen plötsligt åkte 
nedåt.

-Hjälp, vad händer? 
Det tog en stund, sen slog grenen i något 
och rörde sig inte mer.
Jag klev ned och såg att allting runtomkring 
mig var annorlunda. En värld jag inte kände 
igen.

Fortsättning i nästa nummer

Del 1

Trixi : 
av  Sara  L agerst rand
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Stockholm är Sveriges största stad och 
även vår huvudstad.
Staden ligger mellan sjön Mälaren och 
havet Östersjön. Det finns mycket vatten i 
och omkring Stockholm. Utanför Stockholm 
finns också en stor skärgård med många 
öar. 

I Stockholm bor det nästan en miljon 
personer och det finns många platser att 
besöka. 

Jag har varit i Stockholm och tycker det är 
en fin stad att promenera i. 

Det finns mycket att titta på i vår huvudstad. 
Kungliga operan (se bild överst) tyckte jag 
var fin. Även kungliga slottet och 
riksdagshuset, där de som bestämmer i 
Sverige jobbar, ligger i Stockholm.

Från mitt hotellrum kunde jag se Stockholms 
Stadshus. (se bild i mitten)

Jag måste också berätta att jag var på 
Nordiska museet och såg Gustav Vasa som 
staty. (se bild nederst) Det var en väldigt 
häftig staty!

Emir Selimovic

Emirs Hörna - 
Platser jag besökt i Stockholm
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Nu är Mediabyrån igång med uppdrag.
Bland annat har vi fått i uppdrag att doku-
mentera Rullatorloppet som går av stapeln 
den 4 oktober i Trädgårdsföreningen.

Jag satte mig ned och pratade med två av 
Mediabyråns veteraner, Kalle och Richard, 
som båda har varit med tidigare på interna 
och externa uppdrag.

Någonting båda nämner som viktigt är att 
ha ett bra bemötande. Även att kunna följa 
instruktionerna man får på beställarmötet 
samt att våga ta ut svängarna är saker som 
är bra att komma ihåg, påminner bägge.

Men beställarmöten, hur går det egentli-
gen till?

— Vi bestämmer plats och tid för möte, se-
dan får kunden berätta om uppdraget och 

Uppdrag på Mediabyrån

hur den tänker kring det, säger Richard
— Vi får sedan tänka ut vad man kan göra 
med det och sedan genomför vi och skick-
ar ut förslag till kunden när vi är klara, 
berättar Kalle. 
—Vi på Mediabyrån tycker det är kul med 
nya uppdrag för då utvecklas vi och får 
nya perspektiv, sammanfattar Richard.

— Julkalendern (Jul i Fara) är antagligen 
det största jag gjort med tanke på att det 
gick så fort trots att jag höll på i två måna-
der med den, berättar Kalle på frågan om 
favorituppdrag.

— För mig var det roligt att göra en infor-
mationsfilm för Kulturförmedlingen, flikar 
Richard in.

Alexander Bergström

VAD HÄNDER PÅ MEDIABYRÅN?


