Här pyntar man
nu med radiooch tv-historia

I det nybyggda kvarteret Brf Synvillan har de boende i en tävling
fått rösta fram två konstverk som
ska pryda området. Konsten är
tänkt att dels representera platsen
historia, där radio- och tevehuset
tidigare låg, men ska också syfta
till en hållbar framtid på mer än ett
sätt.

Lotta Söders glasverk ”Testbilder”.
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Tävlingen gick till så att ett åttiotal
konstnärer fick lämna förslag på konstverk. Därefter fick de som köpt bostad i
kvarteret gå på en vernissage där de tillsammans med en proffsjury fick rösta
fram de två vinnande bidragen. Margus
Koskel är en av de som köpt en lägenhet
i kvarteret och var på plats när verken
avtäcktes fredagen de 13 oktober och
tycker att det är en bra idé.
– Bara hus säger inte så mycket.
Hos Skanska, som byggt Brf Synvillan, ses tävlingen som en del av en
satsning på social hållbarhet där varje
bostadsprojekt får en egen agenda och
där de boende får sätta sin egen prägel
på området som de bor i. Ambitionen
är att ge upplevelser till de som rör sig i
kvarteret samtidigt som platsens kulturhistoriska värde bevaras.

– Vi uppmanar fler byggherrar att
göra detsamma, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i
Göteborg.
De vinnande konstverken är Lotta
Söders glasverk Testbilder, som består
av en serie kollage – ett unikt för varje
entré som ska påminna om tevens historia och Emma Strödes bronsskulptur
Sommarradio föreställandes en flicka
med en radioapparat.

o+BHHJMMBSWÊMEJHUmycket att jobba
med bostadsområden. Det är en del av
vardagen, vanliga människors vanliga
vardag, berättar Emma Ströde.
Att det finns konstverk i ett bostadsområde ska också göra att miljön blir
något som människor tar bättre hand
om och därmed blir miljön också mer
hållbar. En annan bostadsköpare som är
positiv till tävlingen och konstverken är
Ante Baric.
– Det är kul att vara med och tycka
till hur det ska vara ute på gården och
fasaden. Att man blandar kultur och
demokrati, det är det yttersta måttet på
medbestämmande i boendet.
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Audi A3 1.6 TDI Sportback S-tronic (105hk )
BMW 520 d Comfort Aut (184 hk)
Ford Focus RS RECARO EcoBoost AWD (350 hk)
Brilliant Svart, 2013, 10 224 mil........119.900 kr Sophistogrå Met., 2011, 9 241 mil.....169.900 kr Stealth Gray, 2016, 3 130 mil.............354.500 kr

Mazda 3 2.0 Sedan Core (120 hk)
Soul Red Met., 2015, 4 485 mil...........149.900 kr

Mazda CX-5 2.0 Vision 10 års garanti (165 hk) Mini Cooper S Chili Chrome Line (184 hk)
Porsche 991 Carrera 4 Sport Chrono (350 hk)
Sonic Silver Met, 2016, 3 107 mil.......214.500 kr Chili Red, 2012, 6 072 mil....................159.900 kr Agate Grey Met., 2013, 6 060 mil......729.900 kr

SEAT Ibiza 1.2 TSI ST Style & Komfort (85 hk)
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI 5dr 2,95% Ränta (105 hk)
Vit, 2015, 1 708 mill................................99.900 kr Tornado Red, 2015, 2 178 mil.............129.900 kr

Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel 5dr (150 hk) Volkswagen Polo 1.4 TSI 5dr Komfort PDC (85 hk) Volvo V60 D3 Momentum Drag Navi (136 hk)
Volvo V60 D4 AWD Momentum VOC Aut (181 hk)
Grå, 2014, 3 955 mil..............................144.500 kr Röd 2012, 8 472 mil......................................64.500 kr Bright Silver Met., 2014, 7 428 mil....189.900 kr Svart, 2015, 9 569 mil...........................189.900 kr

Just nu har vi över 180
bilar i vår bilhall, besök
oss eller vår hemsida!

Mazda 5 1.6 DE Sport 7-sits (115 hk)
Crystal White Pearl, 2015, 2 917 mil...184.500 kr

Volvo V70 II D5 AWD Momentum Navi Aut (215 hk)
Ice White, 2015, 9 847 mil...................244.500 kr

Vi finns på Smidesgatan 2, Ringön, Vard 9-18, lör och sön 11-15

www.eklundsbil.se
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