Urdrag från Kungälsvposten 180816
Artikel från Kungälvs-Posten häromdagen...Observera att bilden är från 2014...då hann jag minsan
grilla...det var tider det!
.........
Grill- och eldningsförbudet i Västra Götaland kan ställa till det för Fästning i rök som är tänkt att arrangeras
för femte året i rad 1 september.
Hur tänker ni nu?
– Ja, vi kan väl säga så här att många anda län har släppt förbudet att grilla hemmavid och att de sedan
fortsatt att utöka efterhand som nederbörden kommer. Men vi följer utvecklingen. Det ska komma mer regn,
säger Martin Söderström, på Fästning i rök.
Han säger att Västra Götaland hittills varit mer restriktiva än andra kommuner när det gäller att ha gett
dispenser. Han berättar också att representanter för Fästning i rök haft möte med företrädare för Bohus
fästning och gått igenom läget och bestämt sig för att avvakta länsstyrelsens beslut.
– I dag råder grillförbud och ingen av oss kan hävda att vi bor på fästningen. Vi kommer att följa de riktlinjer
som länsstyrelsen ger, vi avvaktar besked.
25 team med 140 grillare
Trots en torr sommar och osäkerheten om grillförbudet ska hävas så har 25 team med 140 grillare anmält sig
till femte upplagan av Fästning i rök.
– De har till uppgift att servera 100 kilo mat/team under sex timmar på ett ungefär. Förra året serverades 3,5
ton mat.
Evenemanget har redan sålt 1 400 av 1 700 vuxenbiljetter.
– Vi har ett begränsat antal biljetter, de som grillar ska överleva, alla är inte proffs och har inte erfarenhet av
att servera så mycket. Oavsett så kör vi slut på oss totalt.
Han säger att Fästning i Rök är ett helt ideellt arrangemang och att de inte har någon ambition att utöka
arrangemanget ytterligare.
– Det centrala är grillglädjen, gemenskapen och att träffas. Det kommer grillare från hela Sverige, som längst
från Örnsköldsvik. Vi har öppet mellan 11 och 19 på lördag men redan på fredag lastar vi in stora grillar som
väger nästan två ton. Vi ska ha sju sådana som ser ut som lokomotiv, säger Martin Söderström entusiastiskt.
Årets tema ett råvarutorg
Han berättar att arrangemanget i år har ett uttalat tema, ett råvarutorg, med vilt- och fågeltorg, ett par
köttorg, ett fisk- och skaldjurstorg, ett vegetariskt torg, ett barbequetorg, ett ost- och desserttorg och ett
bacon corner, där det bara serveras baconbaserad mat.
– Det ska finnas något för alla, du kommer att kunna äta dig mätt, vi har nästan 45 provsmakningsstationer.
Teoretiskt ska du inte kunna smaka på allt, säger Martin Söderström.
Förra året gick det med ett överskott på 11 200 kronor som de skänkte till Ronald McDonald hus vid
Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
Karina Hansson
redaktion@kungalvsposten.se
Fakta Fästning i rök
När: 1 september mellan kl 11-19
Vad: 25 grillteam med 140 grillare bjuder på mat.
Kostnad: 250 för vuxna, 80 kronor för barn mellan 5 och 15. Därunder gratis.
Hemsida: http://www.fastningirok.se/

