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auktoriserad corian®-  och resopal®-producent

Nyligen tillträdde Thomas Elfwing tjänsten som försäljningschef

på C&D Snickeri. Thomas kommer senast från plastindustrin,

men han har även en bakgrund från trä- och metallindustrin, där

han haft liknande arbetsuppgifter. Med en gedigen erfarenhet

från affärssystem och arbetsflöden ser han stora utmaningar

med sitt nya arbete på C&D Snickeri. 

– C&D Snickeri har redan satsat hårt på att implementera

affärssystem för effektivare arbetsflöden i produktionen och man

ligger i framkant på området jämfört med andra aktörer inom just

snickeribranschen. Men här finns fortfarande mycket som kan bli

ännu bättre. C&D Snickeris utveckling har inneburit stora förän-

dringar inom delar av produktionen, men här och var finns arbets-

sätt kvar från dagarna då produktionen skedde i mindre skala.

Bättre flöden mellan alla enheter i organisationen  ger kortare led-

tider och bättre förmåga att leverera i rätt tid, berättar Thomas. 

Anders Ekström som lämnar sin säljtjänst på C&D Snickeri för

nya äventyr, lotsar just nu in Thomas i C&D Snickeris mark-

nadsstrategi – som i stora delar kommer att vara oförändrad:

– En av våra viktigaste fördelar är att vi kan lyfta ansvaret om

materialkännedom från kundens axlar. C&D Snickeri skall fort-

sätta att leverera helhet och vara duktiga på kvalitet och slutfi-

nish. Här kommer Thomas tidigare erfarenheter från arbete i

andra material till sin rätt, berättar Anders.

Vidare kommer Thomas att arbeta med en förbättring av

uppföljningsarbetet ute på fältet. Genom snickeriets resande

montörer har företaget en god kvalitetskontroll av leveranserna

men nu kommer närvaron att ökas ytterligare. Den nya

försäljningsenheten inkluderar även Magnus Jonasson och Vd

Daniel Johansson. Inom kort kommer Thomas och Anders att

göra en besöksturné bland företagets kunder. 

AAA

Thomas Elfwing, ny försäljningschef på
C&D Snickeri tillsammans med säljaren
Anders Ekström. 

Renovering av köpcentret Ringen, Skanstull

Nya uppdrag på Arlanda
stockholm arlanda airport är Sveriges största flygplats och betjänar ca

17 miljoner resenärer årligen med 175 destinationer via fyra passagerar-

terminaler och 61 gater. Just nu pågår flera ombyggnadsprojekt på Arlanda.

C&D Snickeri, som tidigare gjort uppdrag för Luftfartsverket och Arlandas

flygtorn, har på nytt fått uppdraget att leverera inredningar till de termina-

ler som står under ombyggnad. 

Nyligen levererades dokumentationsdiskar och boardingdiskar till Pir F

i utrikesterminalen. Inrikesterminalen som på senare år haft flödesproblem

med ankommande resenärer får nu en ny struktur där C&D Snickeri bidrar

till nya funktioner genom nytillverkade servicestationer. Objekten innefattar

fanerad och laminerad plywood, mdf samt glas och metall.  All ovanstående

inredning monteras på plats av C&D Snickeris resande montörer.

Uppdragsgivare är JM i samarbete med Luftfartsverket och projektet

beräknas vara klart under våren 2007. 

Interiör från Terminal 4, Arlanda Airport. Foto: Kenneth Hellman.

Just nu pågår ett omfattande renoveringsprojekt av köpcentret

Ringen i Skanstull, Stockholm. Utöver affärslokaler och butiker

innefattar renoveringen även Ringens foodcourt, innehållande

tre restauranger, café-bar och bröddisk samt totalt ca 280 sitt-

platser. Där kommer C&D Snickeri in i bilden. I skrivande stund

levereras cafédiskar samt smidesräcken med inslag av valnöt

som producerats i anläggningen i Falköping och som kommer

att monteras på plats av C&D Snickeris egna montörer. 

Projektet sker på uppdrag av inlots ab – ett företag som

projektleder inrednings-, ombyggnads- och flyttprojekt och som

tidigare har varit involverade i bl a Clarion Hotel. Under våren

2007 sköter företaget upphandlingen av lös och fast inredning

för centrumkompaniets ombyggnad av Ringen, på uppdrag av

tyréns temaplan ab. Ombyggnationen pågår parallellt med

ordinarie butiksverksamhet och projektet kommer att avslutas i

maj 2007. 

– Vi har tidigare anlitat C&D Snickeri i projekt som detta och

samarbetat fungerar utmärkt, berättar Christina Peilot Wernbom,

projektledare på Inlots AB. 

Inredningsskisser från Ringen köpcentrum, Skanstull. 

Sommartider i snickeriet

I år tar C&D Snickeri en paus under juli månad, vilket innebär

helstängt under vecka 29-31 och halv bemanning under vecka 28

respektive 32. Vi önskar alla en skön sommar!
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