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LOTTA BROMÉ GÖR COMEBACK 
 
Lotta Bromé, framröstad till Sveriges främsta programledare, tar klivet över till podcast 
och startar BREVÉ BROMÉ – en podcast om stort och smått. Efter 10 år med Sveriges 
Radios största aktualitetsprogram P4 Extra väljer nu Lotta Bromé att inleda ett samarbete 
med podcastplattformen PodMe. 
  
"Tiden och platsen känns helt rätt att få sjösätta min 
podcast Brevé Bromé. Idén har legat och puttrat ända 
sedan jag slutade på Sveriges Radio och jag har saknat att 
få bjuda på äkta, fördjupande, känslomässiga och inte minst 
roliga samtal om stort och smått." 
 - Lotta Bromé 
 
BREVÉ BROMÉ beskrivs som ett magasin i podcastformat 
där Lotta Bromé varannan vecka bjuder in till samtal med 
kända och okända profiler.   
  
"Lotta är en otroligt skicklig journalist och programledare. 
Hennes öga för starka historier och kvalitetsinnehåll har 
uppskattats av lyssnarna i många år och vi på PodMe är 
väldigt glada att fortsatt kunna erbjuda dessa för hela 
svenska folket" 
 - Pelle Porseryd, PodMe 
  
BREVÈ BROMÈ har premiär 17:e januari och kommer att finnas tillgänglig på podme.com samt 
i PodMes app. 
 
 
OM LOTTA BROMÈ 
Under sin tid med P4 Extra tog Bromé hem åtta vinster av åtta möjliga som populäraste 
programledare i SIFO:s årliga undersökning och lyssnarsiffrorna steg från ca 800 000 till 1.5 
miljoner per program. Tidigare har Lotta varit programledare för bland annat Söndagsöppet och 
arbetat med Radiosporten. Hon var SVT:s julvärd 2003 samt har medverkat i På Spåret - som 
hon vann tillsammans med Carl Jan-Granqvist. 
 

OM PODME 
PodMe är en podcastplattform som tillhandahåller såväl gratis- som Premium podcasts. PodMe 
finns tillgängligt både på web, i App Store och Google Play. PodMe lanserades 2017 och 
erbjuder premiumpodcasts såsom Rättegångspodden, Partners in Crime och 
originalproduktionen Hemsökta platser. 
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 
Pelle Porseryd, PodMe 070 733 7544, pelle@podme.com 
 
 


