Göteborg 8 augusti 2017

Pressmeddelande

Glödhett grillmästerskap och invigning av ny smart
sorteringsstation i Positivparken
Oavsett väder blir den 10 augusti en het dag i Positivparken. Positivparkens grillmästare
kommer att koras, och i juryn återfinns bland andra Peter Iwers, tidigare basist i Inflames.
I samband med grillmästerskapet invigs även den nya, smarta och solcellsdrivna sorteringsstationen i parken.
Grillmästerskapet är öppet för alla lag som har en grill, kol och en idé om en maträtt att grilla. Vinnaren
utses av en jury bestående av bland andra Peter Iwers, tidigare basist i Inflames och ägare till 2112, som
utsetts till en av Göteborgs bästa hamburgerrestauranger.
– Det är naturligtvis jätteroligt att ha med Peter i juryn. Han är inte bara ett känt namn med lokal
förankring, utan också väldigt duktig på att avgöra hur god grillad mat ska smaka, säger Ulrika Barkman
på Kultur & Fritid i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo, som arrangerar grillmästerskapet i
Positivparken.
Återvinning – en het fråga
För många är det självklart att sortera och återvinna sitt avfall hemma. Därför testar Göteborgs Stad
under året ett antal sorteringsstationer i parker, på badplatser och annan offentlig miljö så att det går
att återvinna sitt avfall även utanför hemmet. I samband med grillmästerskapet invigs den nya
sorteringsstationen i Positivparken av Cecilia Dalman Eek, ordförande, Trygg, vacker stad.
Program 10 augusti:
• 16.30: Återvinningstrolleri med Ason Bson Cson
• 17.00: Grillarna tänds
• 17.15: Invigning av sorteringsstationen
• 18.00: Musikunderhållning med Det blev handgemäng
• 19.00: Rätterna presenteras för juryn
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Ulrika Barkman
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Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och
stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag,
enskilda organisationer och privata aktörer deltar i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö
och öka tryggheten i staden.
http://goteborg.se/tryggvackerstad

