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Modernaste musikhögskolan
1947 bestämdes det att kungliga musikhögskolan

Toppmoderna lärosalar och övningsrum ger nästa generation

(KMH) skulle få en ny musikhögskolebyggnad. Några andra

musiker ypperliga övningsmöjligheter. Det faktum att luften i

projekt kom emellan och sisådär 70 år senare invigdes slut-

lokalerna har en styrd fukthalt, för att vara extra skonsamt mot

ligen de nya lokalerna på Valhallavägen. Idag kan byggherren

sångstrupar och instrument, skvallrar om den kompromiss-

akademiska hus konstatera att den ursprungliga visio-

löshet som kantat byggnationen. C&D Snickeri har fått äran att

nen är uppfylld: Kungliga Musikhögskolan är idag världens

leverera foajéns infodisk, ritad av sweco architects. Disken

modernaste musikhögskolebyggnad. Byggnaden rymmer

har en bänkskiva i Carrara-marmor, fronten är utförd i ett

den modernaste tekniken och det nyaste sättet att tänka

mörkt laminat och sockeln är av mässing.

kring hur ljud och musik fungerar. Med nya konsertsalar är
skolan dessutom en av landets största konsertarrangörer.

C&D Snickeri har även levererat en servicedisk och andra
färgglada mobila enheter.

C&D Snickeri är årets arbetsplats!
För tolv år sedan tog C&D Snickeri ett strategiskt beslut om

attraktionskraft som bidragit till delaktighet bland personalen i

att satsa mer på personalutveckling och kompetensförsörj-

företagets utvecklingsresa.”

ning. Att i ett förhållandevis litet företag anställa en dedike-

Prisets delas ut av Interior cluster sweden ab vilka är en

rad HR-person tycktes då av många vara djärvt. Idag har C&D

sammanslutning av olika möbelakademier och universitet i

Snickeris HR-arbete fått en bekräftelse som heter duga.

Sverige.

På möbelriksdagen 2017 i Tibro blev C&D Snickeri utsedd

”Vi är stolta över att vårt arbete inte bara ger ett positivt

till årets arbetsplats för sitt långsiktiga och framgångsrika

avtryck för våra kunder och anställda utan även kan inspirera

arbete med HR-frågor. Motiveringen lyder ”med tydligt och

andra bolag att jobba långsiktigt och aktivt med sitt HR-arbete”,

långsiktigt engagemang för medarbetare och arbetsmiljö har

säger Pia Hansson, HR-chef C&D Snickeri.

C&D Snickeri satsat på en strategi för HR-frågor och skapat en

Woodland på
Furniture Fair
På senaste upplagan av stockholm furniture fair fick
C&D Snickeri möjlighet till ett prestigefyllda samarbete med
sveriges arkitekter och svenska institutet. I den gemensamma montern woodland, bestående bland annat av en
skog av ledstänger från C&D Snickeri, fick företagets representanter möjlighet att möta besökande arkitekter och designers.
C&D Snickeris Katarina Nilsson och Robin Falck höll även
en presentation om företagets pågående och omfattande
renoveringsarbete med Östermalms Saluhall.

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.
Tel 0515-77 65 70. www.cdsnickeri.se
följ oss på facebook
och instagram
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