Inspiration för ekobröllop

Pressmeddelande 5 maj 2010

Ekologiskt bröllop på Liseberg
På lördag 8 maj gifter sig Hanna & Björn i Lisebergs Lustgård i samband med Lisebergs
trädgårdsdagar. Det är första gången som trädgårdsbröllopet arrangeras ekologiskt.
Allt från middag, kläder, blommor och dekorationer till smycken, håruppsättning, smink
och lyckönskningar får en hållbar inramning.
Hanna Ekegren & Björn Augustsson heter det lyckliga paret som gifter sig på lördag. De bor i Västra
Frölunda med sina två barn Simon, 8, och Ella, 4, som ska vara brudnäbbar.
- Det är ju en unik händelse att gifta sig. Att dessutom få göra det på det här sättet, som ett ekobröllop,
gör det ännu mer speciellt, säger Björn Augustsson.
Ekologiska bröllop är sedan flera år tillbaka en mycket stor trend i USA och genom den aktuella
klimatdebatten är nu Europa på väg att följa efter. I Sverige kommer 2010 att bli ett riktigt bröllopsår med
kronprinsessparets stundande bröllop i spetsen. Att skapa en hållbar inramning och tänka på både
miljövänliga och etiska aspekter är ett bra sätt att visa släkt och vänner sina värderingar och dessutom börja
sitt liv tillsammans utifrån en gemensam livsstil.
-

Målet är att göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön och inspirera andra med smarta tips på
hur man kan själv kan vara mer miljömedveten när man planerar fest eller bröllop, säger Katharina
Brunat som skrivit boken JA! Er guide till ett etiskt och ekologiskt bröllop och som fått uppdraget att
arrangera Hanna & Björns bröllop på Liseberg.

Välkomna att träffa och intervjua brudparet precis före vigseln. Lördag 8 maj kl. 15.00 på Lisebergs
Wärdshus. Vi bjuder på kaffe och bröllopstårta.
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Om EcoBride
EcoBride vill inspirera fler att arrangera ekobröllop. Bröllop som sker i samklang med naturen och vår omvärld utan
att ge avkall på vare sig känsla, kvalitet eller budget. EcoBride drivs av Katharina Brunat, författare till boken
”JA! Er guide till et etiskt och ekologiskt bröllop” utgiven på Voltaire Publishing i april 2010.
På EcoBride.se hittar du praktiska tips, nyheter och inspiration för ekobröllop. Inom kort lanseras även ett
företagsregister som förenklar för brudpar att hitta produkter och tjänster för ekobröllop och ett forum där
brudpar kan utbyta tips och erfarenheter med varandra. www.ecobride.se

