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Ny lounge till Ullevi inför EM i friidrott
Skandinaviens ledande utomhusarena, Ullevi,
genomgår just nu omfattande ombyggnationer
inför sommarens stora publikfest: EM i friidrott

6–13 augusti. C&D Snickeri bidrar till Ullevis nya
lounge genom att leverera avancerade bar- och
receptionsinredningar.

ullevi är Skandinaviens ledande utomhusarena och har genom

arrangörer. Detta innebär att vi konkurrerar bättre om de stora eve-

åren bjudit publiken på otaliga sport- och musikevenemang av

nemangen och desssutom får arenan en ny funktion i mer vardag-

internationell toppklass. Arenan, som byggdes 1958 under ledning

liga sammanhang, berättar Tomas Tejland på Got Event AB.

av arkitekterna fritz jaenecke och sten samuelsson, rymmer

Vid sidan om de stora arrangemangen finns möjlighet att
arrangera fester och banketter 1–2 gånger i veckan. Loungen kan

idag 43.000 sittande besökare.
Bilder: ABAKO Arkitektkontor AB.

got event ab, som ansvarar för Ullevi, låter just nu uppföra en

även fungera som sportsbar i samband med TV-sända sporteve-

ny lounge på Ullevi som skall rymma upp till 1.000 personer inför

nemang på andra håll i världen. I sin helhet gynnar satsningen

EM i friidrott 6–13 augusti – då loungen kommer att fungera som

Ullevi och därmed hela Göteborg, menar Got Event AB.

Europeiska Idrottsförbundets VIP-lokal. Men EM i friidrott är bara

C&D Snickeri bidrar till projektet genom att leverera avancerad
bar- och receptionsinredning i glas, metall och Corian®.

ett delmål i syftet med utbyggnaden.
– Detta projekt gör Ullevi till en mångsidigare evenemangs-

Interiören är ritad av abako och C&D Snickeri har fått inred-

arena. Loungen med sin inbjudande barmiljö och närhet till bra

ningsuppdraget av Got Event AB. C&D Snickeri utför projektet i

åskådarplats gör arenan ännu attraktivare för företag, sponsorer och

samarbete med sbs entreprenad ab.

SIDA flyttar in i nya lokaler på Campus Gärdet
sida har nyligen tecknat hyresavtal med akademiska hus. Under

går SIDA från cellkontorslösning till öppen kontorslösning i en

sommaren flyttar man in i nya lokaler i kvarteret Tre Vapen, även

fräsch miljö ritad av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

kallat campus gärdet. Byggnaden har tidigare rymt Konstfack,

C&D Snickeri medverkar till SIDAs kontorsmiljö genom att

men nu samsas SIDA med bl a Dramatiska Institutet och Natur-

leverera omfattande trappsnickerier i oljad ek på uppdrag av vytab.

vårdsverket i den 140 meter långsmala byggnaden. Genom flytten

Kick-off på Skilodge Lindvallen
Den 8–11 december höll C&D Snickeri sin årliga kick-off. Denna gången åkte
hela personalstyrkan till skilodge lindvallen, Sälen för ett par dagars
rekreation och uppladdning.
– Kick-offen är viktig för oss, inte minst vad gäller personalens ”teamspirit” och för att skapa vi-känsla, säger Pia, personalvetare på C&D Snickeri.
Under kick-offen kunde C&D Snickeris VD, Daniel Johansson, summera det rådande läget och ge en försiktig kommentar inför kommande år.
– Omsättning för året beräknas hamna på 35 miljoner SEK mot budgeterade 29 miljoner. Allt pekar på en fortsatt stadig uppgång för oss, åtminstone de kommande två åren, berättar Daniel Johansson.

Mattias Streith mot nya äventyr
Mattias Streith har arbetat på C&D Snickeri sedan 1994. Under åren har han haft
flera viktiga roller i företaget: allt från säljare till marknadschef. Från och med
mars 2006 tar Mattias tjänsten som VD för hajom fönster, nyblivet dotterbolag till Inwido Sverige, som även äger Elitfönster.
Initialt kommer Anders Ekström och Daniel Johansson successivt att ta över
Mattias kundkontakter.
– Vi önskar Mattias lycka till och tackar för hans goda insats under åren,
säger Daniel Johansson, VD för C&D Snickeri.

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping. Besök: Sidvallsg 4.
Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78. E-post info@cdsnickeri.se
www.cdsnickeri.se
auktoriserad corian®- och resopal®-producent
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