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interiör från ledsjö kyrka i götene
foto: barup & edström arkitektkontor

Ledsjö kyrka åter i bruk
Söndagen den 5 december 2004 förstördes ledsjö kyrka,

C&D Snickeri har varit involverade i stora delar av återuppbygg-

belägen strax utanför Götene i Västergötland, vid en brand.

naden. De specialritade möblerna är gjorda av skiktlimmad

Kort därefter inleddes ett omfattande arbete med planering och

björk, utom altaret som står fram i valnöt. Verksamheten sam-

projektering inför återuppbyggnaden. Våren 2006 visades fyra

las kring det avrundade koret där det förutom altare och altar-

arkitektförslag på återuppbyggnaden där valet föll på arkitek-

skåp finns körplats, orgel, ambo och dopfunt. Kyrkbänkarna har

terna kerstin barup och mats edströms förslag. Arkitekterna

svängd form.

beskriver själva sin vision:

– Att återuppbygga en känslig historisk miljö som en kyrka

– Återuppbyggnaden syftar till att bygga en modern kyrka

kräver mycket av oss som snickeri. Under åren har vi vunnit stora

inom det gamla byggnadsskalet, ett kyrkorum som utstrålar

erfarenheter inom området, vilket också skapat förutsättning-

samtid, egenart och värdig intimitet.

arna för att få uppdrag som detta, säger Daniel Johansson, VD

I den nya kyrkan är det öppet ända upp till taknocken och

på C&D Snickeri.

de grova takstolsbjälkarna ligger helt synliga. Ljuset i lokalen är

Den 20 december invigdes Ledsjö kyrka efter fem års projekte-

imponerande och de öppna ytorna ger kyrkbyggnaden en härlig

ring och återuppbyggnadsarbete. Biskop Erik Aurelius klappade

rymd. Krucifixet, en av de få inventarier som kunde räddas vid

på kyrkporten tre gånger med sin herdestav, därefter invigde och

branden, har åter kommit att få den mest centrala platsen i kyr-

välsignade han kyrkan och alla dess inventarier som används:

kan – precis som det var brukligt på medeltiden.

klockorna, orgeln, dopfunten, predikstolen och altaret.

C&D Snickeri på Furniture Fair
Den 9-13 februari fanns c&d snickeri representerade på furniture fair i
Stockholm. Ett stort antal besökare kunde stifta bekantskap med C&D Snickeris
representanter Pia Hansson och företagets nya tillgång på marknadssidan –
Torbjörn Såthén.
– Vi ser mässan som en naturlig kontaktyta. Här finns vår målgrupp koncentrerad och vi får möjligheten att möta befintliga kontakter såväl som nya. Vi berättar
om hur vi kan bearbeta nya material och gör allt vad vi kan för att ge besökarna råd
i deras egna projekt, berättar Pia.
I C&D Snickeris mikromonter, bestående av en Mondrianinspirerad bokhylla,
låg fokus på företagets senaste bokproduktion ”greatest hits vol ii”.
I det lotteri som arrangerades under mässan har nu en vinnare korats.
Vinstlotten föll på bertil robertsson på plain arkitekter i göteborg som får
njuta av ett kurortsdygn för två på Kurorten Mösseberg i Falköping. Grattis Bertil!

Uppsala konsert & kongress
uppsala konsert & kongress reser sig åtta våningar högt invid

hällsbyggarpriset 2008, Svenska Fabriksbetongföreningens pris

Vaksala torg i centrala Uppsala. Byggnaden är ett modernt och

Helgjutet 2008 och guldmedalj vid Bienal Miami+Beach 2007.

dynamiskt hus med en egen storslagen karaktär som samspelar
med Uppsalas övriga historiska byggnader.

Uppsala Konsert & Kongress ritades av arkitektbyrån
henning larsen tegnestue i Köpenhamn och var det vin-

Anläggningen är 37 meter hög och 14 600 m stor och för-

nande bidraget i den arkitekttävling som hade utlysts och vars

enar praktisk funktionalitet med estetiskt uttryck. Den inrymmer

resultat offentliggjordes sommaren 2002. Ansvarig arkitekt var

12 mötesrum, konsertsalar, café, Skybar, utställningsytor på

johnny svendborg.

2

2 000 m , foajéer, artistutrymmen, restaurangkök, konferensvå2

ning med lounge, med mera.
Byggnaden har vunnit flera priser i arkitektur- och bygg-

C&D Snickeri har levererat receptions-, bar- och garderobsdiskar i Corian till Uppsala Konsert & Kongress på uppdrag av
henning larsen architects as.

nadstävlingar, bland annat första pris i tävlingen Stora Sam

Förändring på marknadssidan
Under vintern har C&D Snickeri fått förstärkning på
marknadssidan av torbjörn såthén som kommer att arbeta
med försäljning. jenny schubert som arbetat hos oss ett år
inriktar sig inom segmentet steg och ledstänger.

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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