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I dagarna är det 15 år sedan C&D Snickeri startade sin verksamhet

i Falköping. Uppdragen som under de första åren omfattade

mindre lokala projekt har med åren utvecklats till en produktions-

anläggningmed ca 30-talet medarbetare och uppdragen kommer

idag in från såväl Sverige som utlandet. Det senaste årets 

verksamhet summerades under höstens kickoff som var förlagd

till Göteborg. Utöver genomgång av utförda och kommande 

projekt innehöll kvällen även en rad utmaningar för C&D

Snickeris medarbetare.   

nummer två

2003finsnickrat
e t t  l å n g t  n y h e t s b r e v  f r å n  c & d  s n i c k e r i  i  f a l k ö p i n g

Snickeri på toppnivå
Allt fler inredningsuppdrag från C&D Snickeri 

når höga höjder när Stockholms vindsvåningar

förädlas i rask takt. 

Efterfrågan är numera så stor att uppdragen

ofta kommer från entreprenörer som helt inriktat

sig på vindsvåningar.

Just nu dammsugs Stockholms fashionablare kvarter på oinredda

vindsvåningar. Att bo under takåsarna har varit på modet under

en längre tid, men numera är efterfrågan på takvåningar så stark

att det skapats utrymme för företag som helt inriktat sig på

inredning av just takvåningar. Abacus och Gull Bygg AB är

företag bland dessa. Båda arbetar med totalentreprenader –

specialiteten är utförande av vindsinredningar från råvind och

idé till inflyttningsklara attraktiva vindsvåningar. Vilket i sin tur

blivit specialinrednings-

uppdrag för C&D Snickeri.

Uppdragen passar C&D

Snickeri som handen i

handsken.

Produktionerna startar i

regel vid pennan och i

CAD:en, för att sedan

omsättas i produktion vid

C&D Snickeris anlägg-

ning i Falköping. Därefter

ombesörjer C&D Snickeris resande montörer att inredningarna

kommer på plats under takåsarna i huvudstaden. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram specialinredning till en

330 kvm vindsvåning vid Norr Mälarstrand. Uppdraget från Gull

Bygg AB omfattar dressingroom, trappor, bibliotek, badrums-

möbler och sovrumsinredning i lackad körsbär och har formats

av Glockgruppens arkitekter. Våningen blir det 10:e vindsvå-

nings-projektet för C&D Snickeri – och fler uppdrag av samma

art är på väg… 

C&D Snickeri firar 15 år!

®

C&D Snickeri. Sidvallsgatan 4, 521 36 Falköping. Tel 0515-77 65 70. Fax 0515-77 65 78. www.cdsnickeri.se

Mikael Hansson och Jonas Sjölin, båda maskinsnickare, 
sätter konditionen på prov i “bungyrun”. 

Flera nya medarbetare

Under året som gått har C&D Snickeri haft förmånen att 

välkomna flera nya medarbetare i produktionen. På kalkylsidan

finns numera Anders Ekström. Andreas Gustafsson, tidigare i

produktionen, kompletterar nu beredning/försäljningen och

snickeriet har stärkts av maskinsnickarna Elias Sköld, Magnus

Gustafsson, Erik Gustafsson, Björn Karlsson och Markus

Palmblad. Niklas Nolberger är numera produktionsansvarig. 

På uppdragsfronten

Under höstens uppdrag märks en rad intressanta projekt. Just nu 

formas ledstänger, disk, väggskärmar mm till Centralhuset i

Göteborg, som för närvarande är ett av Sveriges största bygg-

projekt, är kanske mer bekant under namnet Centralstationen.

Uppdragsgivare är  NCC. 

Juluppehåll i snickeriet

Under jul- och nyårshelgen passar vi på att ta ett välbehövligt

uppehåll i verksamheten. C&D Snickeri är stängt mellan den 24

december och 6 januari. 

Ny domän: www.cdsnickeri.se

Numera finns C&D Snickeris webbplats under en ny domän:

www.cdsnickeri.se. Det innebär även att våra e-postadresser fått ny

ändelse: namn@cdsnickeri.se. Välkommen in på vår webbplats!

Trippel-A för C&D Snickeri

C&D Snickeri ingår numera i den lilla exklusiva skaran av företag

(ca 5% av landets företag) som blivit AAA-rankade av Dun &

Bradstreet för högsta kreditvärdighet – vilket innebär en extra

trygghet för C&D Snickeris kunder.  

Inredning till Hotell Rival
Benny Andersson, Christer Hägglund och

Christer Sandahl i biograflokalen. 

Hotel Rival i Stockholm ägs av Benny Andersson, Christer

Hägglund och Christer Sandahl. Ägarna har visionen att åter-

skapa och förädla det som Hotel Rival (tidigare Aston Hotel) en

gång byggdes för på 30-talet. Rival är inte bara ett hotell – här

inryms restauranger, barer, café och nöjen, vilket blir en mötes-

plats vid ett av Stockholms vackraste torg. Lokalerna inkluderar

även biografen Rival, som är Stockholms näst största och som för

närvarande genomgår en mycket omsorgsfull renovering.

Renoveringen har bl a inneburit framtagning av ledstänger och

spiralsvängda avbärare i biografen – ett uppdrag som hamnat på

C&D Snickeri genom uppdragsgivaren Sundsvalls Bygg. 

Vi önskar alla en god jul & ett gott nytt år!

AAA

Henrik Alexandersson lägger sista 
handen vid inredningen till en vindsvåning på
Kungsholmen. 

Ulrik Bergsten omvandlar skisser till CAD-ritningar, 
som i sin tur blir ett exakt underlag för snickarna 
och CNC-operatörerna i produktionsanläggingen.


