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Pia Hansson, personalansvarig på C&D Snickeri,
tillsammans med Holger Hommann och
Michael Scholte.

C&D Snickeri förstärker med tysk precision
Tempot är högt i snickeribranschen just nu. C&D Snickeri note-

så lyckad att C&D Snickeri utvecklade kontakten med Tyskland.

rar för tillfället den starkaste orderingången i företagets historia,

Idag har produktionen förstärkts av ytterligare tre personer – alla

vilket samtidigt ställer krav på att kompetent arbetskraft finns till

med tysk bakgrund. Och en fjärde är på väg.

hands. Utöver det utbildningsprojekt C&D Snickeri driver till-

– Vi är väldigt nöjda med denna lösning, berättar Pia. De per-

sammans med andra lokala företag i träindustrin för att säker-

soner vi anställt har på ett väldigt effektivt sätt integrerats i före-

ställa tillgången på kompetent personal har man även satsat på

taget. De har lång erfarenhet i snickeribranschen och samtliga

ytterligare ett koncept: importerad arbetskraft.

har träteknisk utbildning. De arbetar under exakt samma villkor,

I samband med att man annonserade ut lediga tjänster

både arbetsmässiga och ekonomiska, som sina kollegor och har

under hösten 2006 fick Pia Hansson, företagets personalansvarige,

dessutom mött stor respekt för sin kompetens. Visst finns det

kontakt med baltic training center i Rostock, Tyskland.

språkbarriärer men dels har de fått intensivutbildning i det svenska

Baltic Training Center är ett projekt startat av Rostocks arbets-

språket genom Baltic Training Center och vi har kompletterat

förmedling och finansierat av Tysklands motsvarighet till ams.

med ytterligare utbildning när de kommit på plats i Falköping,

Syftet är att integrera kvalificerad arbetskraft på den skandina-

berättar Pia.

viska marknaden. I Tyskland är situationen på arbetsmarknaden

Motivationen att integrera sig i det nya landet saknas inte.

nämligen den motsatta jämfört med den svenska i nuläget –

De nya medarbetarna har lärt sig språket fort och klarar kom-

kompetenta människor går utan jobb. I vissa regioner är man

munikationen med medarbetarna alldeles utmärkt. I dagarna

drabbade av upp till 30% arbetslöshet.

anländer även deras familjer till Falköping, något som Pia tycker

Kort efter kontakten med Baltic Training Center fanns Ralf
Ludwig på plats i produktionen i Falköping. Rekryteringen blev

är jättepositivt. – Det är ju ett tecken på att vi hittat en långsiktig
lösning för alla parter, säger Pia Hansson.

Inredning till norskt hotellprojekt
hotel brosundet ligger inrymt i en av de många sjöbodarna vid
Brosundet, Ålesund. Sjöbodarna har en lång historik – de har
varit hemvist för den lokala handeln och fiskeindustrin under mer
än 100 år. Fastigheten hotellet är inrymt i restes 1906 och är idag
skyddad av den norska Riksantikvaren.
Nyligen har hotellet genomgått en renovering där Oslobaserade snöhetta arkitekter satt formen. C&D Snickeri har
levererat hotellrumsinredning och möbler i vitoljad ek. Uppdragsgivare är convesta i Göteborg.
Ritningsutdrag från projekt Hotel Brosundet.

Funkisinredning till ”Sveriges bästa konditori”
konditori törners i Östersund tillhör numera den exklusiva

arkitekt och ansvarig för projektet på tengbomgruppen.

skara som är utvalda bland Sveriges bästa konditorier. Och just

Konditori Törner är ytterligare ett exempel på en rad samarbets-

nu pågår en omfattande renovering samt utbyggnad av kondit-

projekt mellan arkitekterna i Tengbomgruppen och bagis – ett

oriet som har anor från 50-talet. När den nya lokalen är invigd

företag som förser bageribranschen med allt från maskiner och

skall den erbjuda plats för 160 sittande gäster. Men även om

utrustning till inredning, design och finansiering.

ingreppet är omfattande sker det med viss försiktighet:

C&D Snickeri är involverade i vad man kan likna vid ett hel-

– Det finns en stark tradition i de befintliga lokalerna. Bland

hetskoncept: serveringslinje, stoppade möbler, bord och dörrar

annat har vi behållt de tidstypiska cafébåsen och det ovala rum-

mm i en mix av Corian®, rostfritt och lackad valnöt. Utöver ren

met med väggbeklädnad av träfanér. Samtidigt har vi komplet-

snickeriproduktion har man även ansvarat för uppmätning och

terat och utvecklat interiören med häftiga detaljer, textilier från

montage.

paul smith och moderna armaturer, berättar Vanna Gunnarsson,

God Jul &
Gott Nytt År!

Jul i snickeriet
I år tar C&D Snickeri en paus under julhelgerna, vilket
innebär helstängt mellan 24 december och 1 januari.
Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

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
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auktoriserad corian®- och resopal®-producent
medlemmar i utbildningsprojektet woodcraft network
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