
TILL GÖTEBORGS JUDOKLUBB 
VÄLKOMNA PÅ INSPELNING MED OSS PÅ SVT-MOLANDERS 

MÅNDAGEN DEN 27 AUG - MÖLNLYCKE 
 

Vi på SVT och Molanders är väldigt glada över att ni vill vara med oss denna dag!!! 
 

TID FÖR SAMLING:  10:30 (Hulebäcksgymnasiets Entré) 

SLUTTID CA: 14:45 
 
Troligtvis bryter vi för Lunch medan ni är där ca 12:30 och då äter ni med oss. Säg till om ni har 

några allergier att ta hänsyn till.  
 

PLATS: Entrén till Hulebäcksgymnasiet. Idrottsvägen i Mölnlycke. Jag, Josefine eller 
Madeleine som arbetar med er statister hämtar er där och vi går samlat till Idrottshallen. 
 

VÄGBESKRIVNING 
1. Kör väg 40 mot Flygplatsen/landvetter. 
2. Ta avfart 72-Mölnlyckemotet mot Mölnlycke 
3.  I rondellen tar du 3:a avfarten in på Boråsvägen 

4.  I rondellen tar du 1:a avfarten in på Allén 

5.  Sväng vänster till Idrottsvägen 

 

KOLLEKTIVT 
Ta Grön Express med riktning mot Mölnlycke, Skogen och gå av Hulebäcksgymnasiet. 

 
VAD SOM HÄNDER UNDER DAGEN 
Vi kommer att spela in en scen där vår huvudkaraktär Linus ska prova på judo. Något som inte 
visar sig vara det lättaste. 

 
KLÄDER 
Ta med era Judodräkter, gärna både vit och blå- men den vita är viktigast. För de som har 
orangea bälten – försök så ta med en annan färg på bältet också om ni har det. Det handlar om 

att rött och orange inte funkar så bra i bild.  
 

Molanders dramaserie. 
SVT-drama spelar under vår, sommar och höst in en dramaserie heter Molanders och handlar 
om en familj som flyr Stockholmsstressen för att få det lugnare i småstaden Alingsås. Vi följer 

familjens omstart som inte blir lika enkel som de hoppats på. Arenan för berättelsen är många 
kultur- och musikmiljöer då alla i familjen spelar klassisk musik. Det handlar om kampen att 

hålla ihop en familj ungdomarnas situation i en ny stad. Det är en varm dramakomedi skriven av 
Ulf Kvensler som bla skrivit Solsidan och Stig Petrés hemlighet. I rollerna ses bla Eric Ericson, 

Lars-Erik Berenett, Malena Ernman & Livia Millhagen mfl.  
 

Lycka till nu på inspelningen. Hoppas att ni får en rolig inspelningedag. 
 

Det är inte säkert att jag själv hinner ut till inspelningsplats på måndag men på plats finns 
Josefine Lindvall på nummer 0721-950237 och kan besvara frågor om allt möjligt under och 

innan inspelningsdagen.  
 

Mvh/ Joen Windahl 
Statistansvarig Molanders, 0707-363328, joen.windahl@svt.se 


