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emil weberg – laddad inför
världsfinalen.
foto: sehéler network.

VM-finalist till Calgary
Vartannat år arrangeras worldskills international,

Nu återstår VM-finalen i Calgary 2-5 september och i skrivande

ett av världens absolut största tävlingsarrangemang, som

stund jobbar Emil med förberedelserna:

endast toppas av sommar- och vinter-OS i omfattning. Under

– Vi har fått förhandsinformation om vilken möbeltyp vi ska

WorldSkills Internationals eget signum ”Power, Passion, Precision,

tillverka och just nu övar jag på de olika momenten för att kunna

Craftsmanship, Camaraderie & Competition” tävlar människor

utföra allt rätt och snabbt. Vi får ju endast 22 timmar på oss och

från världens alla hörn om att bli de bästa yrkesutövarna inom

det finns inget utrymme för misstag, berättar Emil.

sitt område.

Emil tror konkurrensen kommer att bli hård. Länder som

I år avgörs finalerna i Calgary, Kanada, där det svenska

Schweiz, Österrike och Tyskland har starka traditioner i tävling-

landslaget finns på plats. Grenen ”Möbelsnickeri” represente-

en. Självklart är målet att vinna men en placering bland de 5-6

ras av C&D Snickeris medarbetare emil weberg från Falköping.

främsta skulle också kännas som en stark bedrift, berättar Emil.

Under en nästan två år lång resa har Emil vunnit sig genom en

C&D Snickeri håller tummarna och önskar lycka till i tävlingen!

rad tävlingar: från uttagning i Västergötland via regionsfinal i
västsverige och slutligen som vinnare av SM-finalen på Elmia i
Jönköping under maj 2008.
prisbelönta villa grönberg.
foto: thomas harrysson.

Arkitekturpris till Villa Grönberg
Familjen grönberg-whitmores villa strax utanför Halmstad

– Intresset från privatkunder att skapa sitt eget unika och

hör inte till dussinhusen. Arkitekten abelardo gonzalez

högkvalitativa boende har ökat enormt de senaste åren. Ofta är

skapelse i betong och träkonstruktion, med panel av cederträ,

det detaljerna som skapar helheten, något som svensk arkitektur

grundar sig i en lång svensk tradition att bygga med trä. Ett

vanligen saknar, säger Abelardo Gonzalez.

material som både är miljövänligt och som låter huset åldras

C&D Snickeri har haft nöjet att leverera inredningar till Villa

med värdighet. Kontrasterna mellan materialen fortsätter även

Grönberg och huset finns dokumenterat i C&D Snickeris bok

på insidan där karga finbetongsytor i trappa och väggar möter

“greatest hits vol II”.

varma trägolv. Villans utformning skvallrar om ett stort mod hos
både ägare och arkitekt – arkitekturen lämnar knappast någon
oberörd.
Nu har villan blivit belönad för sin unika form. Halmstad
kommun, som årligen delar ut pris för bästa arkitektur, har valt
se mer av villa grönberg i
c&d snickeri – greatest hits vol ii.
beställ boken på: www.cdsnickeri.se

Villa Grönberg till vinnare av halmstad arkitekturpris. Det är
första gången man delar ut pris till ett privatboende.

Utställningsmontrar till norskt konstmuseum
permanenten vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen presenterar
konst och design med fokus på det otraditionella och museets mål är att skapa
debatt om stil och smak. För övrigt hyser museet även Norges största samling av
kinesisk konst och konsthantverk.
Nu har Permanenten byggt en ny bastutställning i form av ”sølvskatten –
bergens gullsmedkunst”, som presenterar guld och silverföremål tillverkade i
Bergen under en period av 500 år. Bergen har nämligen varit ett centrum för guldsmide ända sedan människor på orten bildade Bergens guldsmedslag år 1568.
Objekten presenteras i 34 montrar utförda i trä, glas och textil, förenade i en
form som är lika mycket ett utställningsföremål i sig. Bakom idén finns prisbelönta
kristin jarmund arkitekter i Oslo som för övrigt är aktuella med sin världsturnerande utställning om företagets arkitektoniska bedrifter. C&D Snickeri har
modell av museets monter.
bild: kristin jarmund arkitekter.

tillverkat utställningsmontrarna på uppdrag av Convesta AS.

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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