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Spännande byggprojekt i Kista
I Kvarteret isafjord i Kista har fastighetsägaren klövern

Byggnadens verkliga blickfång är den centralt placerade spiral

byggt ett nytt kontorshus på tio våningar och en sammanlagd

trappan som sträcker sig genom alla våningar och spänner fritt i

yta på omkring 28 000 m . wingårdhs arkitektkontor ab

en halvcirkel mellan planen. C&D Snickeri fick i uppdrag att klä

har ritat byggnaden som utvändigt är klädd i en glasfasad med

in spiraltrappan vars frontpaneler och våningsbjälklag består

betoning på horisontella linjer och inrymmer moderna, flexibla

av vitlaserad ask i olika densitet samt trappsteg och ledstänger i

kontor samt ett Experience Center.

oljad ek.
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Domstolarna i Jönköping
sveriges domstolar omorganiserar sig för att bli modernare,

Interiören, till skillnad från den hårda exteriören, domineras av

säkrare och mer tillgängliga. Domstolarna på Västra Kajen i

varma, träklädda ytor i mjuka former.

Jönköping är ett exempel på detta. Här har arkitektkontoret

C&D Snickeri har fått vara med och leverera en spännande

yellon ritat en byggnad på uppdrag av fastighetsaktie

lösning i form av digitaltryckta lagtexter på rå MDF – ett projekt

bolaget norrporten. Yellon har format en ljus kombination

som engagerat domstolarnas medarbetare i jakten på ”den

av metall och glas – en kreativ lek med rättsväsendets kontrast

perfekta lagtexten”. Det som på avstånd ser ut som ett fanér

fyllda tillvaro där domstolarnas dömande verksamhet ställs

mönster framträder på nära håll som utvalda delar ur sex styck

mot dess tolkningar av vad som är rätt eller fel. Detta återspeg

en lagtexter i olika färger. Ta därför en extra titt om du besöker

las i byggnadens aluminiumklädda fasad med svagt veckade

byggnaden…

fasadkassetter som skapar ett ständigt föränderligt skuggspel
i skiftande gråskala.

På uppdrag av skanska jönköping har C&D även levererat
trappinklädnader och valvkantsträcken.

bilder: yellon

C&D Snickeri uppmärksammas av
Samordningsförbundet
Sedan två år tillbaka har unga människor med funktionshinder

utveckling, säger Pia Hansson, personalansvarig på C&D Snickeri.

erbjudits en särskild möjlighet att praktisera hos C&D Snickeri.

I november uppmärksammades C&D Snickeri som ett ”gott

För många med funktionshinder kan det vara svårt att få arbete

exempel” av samordningsförbundet i Falköping och

eller praktikplats, C&D Snickeri vill genom denna möjlighet

Tidaholm som kom med blommor och en present.

erbjuda en chans för praktikanterna att ingå i en arbetsplats
gemenskap och utvecklas i takt med uppgifterna de löser och
förtroendet de får.
– Vi fokuserar på vad de klarar av och bryr oss inte om funk
tionshindret och det blir otroligt givande att se deras personliga

– Vi är så stolta och glada, det känns som att vi har fått pris!
säger Pia Hansson.
C&D Snickeri vill gärna sprida sina positiva erfarenheter av
samarbetet och poängterar att samtidigt som det är ett sam
hällsansvar, ger det oerhört mycket tillbaka.

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping. Besök: Sidvallsg 4.
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