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Rondellhund kom till
Sjöstaden
NYHETER 00:00 | 19 november 2006 Rondellhundar har under
hösten börjat dyka upp i stad efter stad runt om i landet. Och
Hammarby sjöstad har förärats sin egen.
SJÖSTADEN ALLMÄNT
Den står i rondellen (förstås) strax väster om Södra länkens mynning i
Sjöstaden.
Den första rondellhunden placerades i en rondell i Linköping i juli sedan
rondellens ursprungliga konstverk (en hund i betong) av konstnären Stina
Opitz vandaliserats och tagits bort.
Någon ersatte hunden med en egenhändigt tillverkad hund i trä. Sedan
har ”folkrörelsen” tagit fart.
Enligt Östgöta Correspondenten är det samma grupp, ”Akademi Vreta
Kloster” (AVK), som ligger bakom Sjöstadshunden som satte upp den
första rondellhunden i Linköping. Enligt tidningen noterar AVK ”med
glädje att folket äntligen tagit initiativet till hur det allmänna gatuutrymmet
ska prydas.”
Rondellhundar har siktats så långt norrut som i Umeå och fått en egen
utställning på länsmuseet i ”hemstaden” Linköping. Lennart spetz
Lennart Spetz
lennart.spetz@nvp.se
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