Stadsodlingssafari & Schnippeldisco
Lördagen den 27 september kl 11 – 15 el 19
För fjärde året i rad ger vi oss ut i stadens grönskande och ätbara landskap. I år utlovas inte bara
urban hönshållning och ”gat-smart” odling på urbana berg och hamnpirar – det kommer även bjudas
på ett fantastiskt Schnippeldisco som avslutning. I Göteborgs nya Jubileumspark i Frihamnen blir det
dans med DJ E-1000 från Lunch Beat! Stadsodlad och räddad mat kommer tillagas tillsammans med
kockar från stans gourmetkrogar och intages på Schnippeldiscot ca kl 18.00.
Vi börjar äventyret på Grön Kultur Högsbo – där stadsgrisarna gjorde debut 2009. Odlingsföreningen
har sedan dess byggt upp en fantastisk grönsaksodling och utökat med både biodling , höns och får.
Nästa besöksmål är Skansbergets Odlarförening som mitt i den urbana stenstaden Linné/Haaga har
skapat en odling vid foten av Skansberget. Här odlar man grönsaker i ett 90-tal odlingslådor uppe på
en höjd – till synes bara några meter från husfasaderna på Risåsgatan. Kan det bli mer urbant än så?
Vi avslutar sedan med det färskaste och kanske mest spännande inom stadsodling i hela stan.
Göteborgs 400-årspresent till invånarna – Jubileumsparken i Frihamnen. Parken skall stå klar 2021
men redan i sommar har man skapat en prunkande stadsodling. På en pir ute i vattnet finns både
odling och utekök. Vi får en guidad tur av Klara Hansson från Stadssallad.
Därefter blir det fest i Jubileumparken! ”Schnippeldisco” i Frihamnen ca kl 15 – 19. Vi inleder med
Afternoon Beat med DJ E-1000 (känd från Lunch Beat). Sedan har vi ett antal kända kockar som hjäler
oss laga en festmåltid på räddad mat. Var med och skala, hacka och dans och avnjut en härlig måltid!
Samling kl 10.45 vid Högsbo Kyrka. Glöm inte ta med giltigt busskort och kanske något litet att äta
under dagen.
Hålltider under dagen:
10.45 Samling vid Högsbo Kyrka, 11-12 Grön Kultur Högsbo (odling och kycklinguppfödning), 12.4513.45 Skansbergets Odlarförening (odling på berg i täta Linnéstaden), 14.30-15.00 Odlingskultur
Jubileumsparken med guidning av Stadssallad, 15.00-16.00, Afternoon Beat, 16.00 ta del i hackandet
och lagandet av måltiden tillsammans med kända kockar och ca 18.00 serveras en festmåltid!
Anmälan:

till boka@slowfoodwest.se
snarast men senast onsdagen den 24 september
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