
slu, sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över 

hela Sverige. Men deras nybygge ulls hus på campus ultuna 

i Uppsala är byggnaden alla talar om för stunden. Huset invig-

des i september 2015 och rymmer idag administration och 

ledning tillsammans med det nya forsknings- och utbildnings-

klustret för landskap och samhälle. Ulls hus ska också inrym-

ma ritsalar, gemensamma undervisningslokaler och kontor. 

I Ulls hus utgör trä en betydande del av både stomme och 

inredning. Huset har en till stora delar exponerad trästomme 

där man eftersträvat att uttrycka ”svensk lantbrukstradition i 

mix med modern forskning”. Den synliga bärande stommen 

känner man från gamla ladugårdar och magasin. Tekniken 

att bygga i massivträ blir allt vanligare igen, inte minst tack 

vare den ökande miljömedvetenheten – trä är ett klimatneu-

tralt material. Även på fasaderna finns ett stort inslag av trä. 

Huset är klätt med stående panel i kärngran som målats i matt 

kulör. Entrévåningen har en stor rymd och den transparenta 

 utformningen är tänkt att ge liv och rörelse i samspel med de 

omgivande kommunikationsstråken.

Entréplanets husdjup är 18 m och våningshöjden 4,5 m för 

att stora publika rum som entréer, ritsalar, gradängsalar och 

pausytor ska kunna rymmas. C&D Snickeri har leverat inred-

ning, som till exempel husets dominerande trappa, receptions-

disk, vägg och takpaneler mm. ahrbom & partner står för 

husets utformning och C&D Snickeris uppdragsgivare är peab. 

finsnickrat
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Inredning till Ulls hus

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping. 

Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78. 
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Nytt ledarskap på C&D Snickeri

bilder: thomas harrysson

Sedan 28 år tillbaka har Daniel Johansson haft rollen som VD 

för Sveriges mest utpräglade designsnickeri, C&D Snickeri. 

Under åren har Daniel hållit rodret i en rörelse som gått från ett 

fåmansföretag till ett av Sveriges största snickerier. 

– Resan har varit fantastisk. Vi har leve-

rerat till projekt över hela världen, ofta till 

världskända arkitektoniska objekt. Vi har 

lärt arkitekter mer om möjligheterna med 

trä, vi har blivit noterade som gasellfö-

retag och idag har vi nått den position vi 

målmed vetet strävat efter: att bli branschens 

främsta  specialister på unika inredningar 

till  privatboenden, offentliga miljöer och 

 kontor, berättar Daniel Johansson. 

Från och med den 1 januari 2016 till-

träder Per Bergman som ny VD för C&D 

Snickeri. Daniel, som tidigare haft flera roller 

i företaget ser framemot ledarskiftet: 

– Min roll som VD är fullföljd. Det är dags att skapa C&D 

Snickeri tvåpunktnoll. Det kräver en VD med större kunskaper 

om utvecklingsarbete, samtidigt som jag vill arbeta med det 

jag brinner för: träteknisk produktion. I min nya roll kommer 

jag att fokusera mer på marknad och träteknik. Där kan jag 

som trämästare med snart tre decenniers erfarenhet vara till 

god hjälp i vårt företag och i kontakten med 

våra kunder.

Från och med januari lämnar Daniel 

VD-rollen och går istället in i rollen som 

Senior Marketing Director på C&D Snickeri. 

Per Bergman har en resultatdriven operativ 

bakgrund inom leverantörsledet till svensk 

fordonsindustrin med fokus på leverans och 

resultat. Per kommer senast från rollen som 

operativ chef för bodycote nee Sverige.

– C&D Snickeri har en stark produkt där 

organisationens kunskap och erfarenhet ger 

kunden ett tydligt och påtagligt mervärde. 

Genom en utvecklad och stärkt organisation med relevanta 

och påtagliga mätetal kommer vi att lyfta C&D Snickeri till en 

ny nivå i branschen, säger Per Bergman. 

per bergman, vd. 

svenskt tenn grundades 1924 av Estrid Ericson, som tio år 

senare knöt Josef Frank till företaget. Tillsammans skapade de 

den lika eleganta som färgstarkt mönstrade och högst person-

liga inredningsstil som genomsyrar Svenskt Tenns sortiment 

än idag och som blivit allmänt folkkär, inte minst på senare år. 

I paradbutiken på Strandvägen 5 i Stockholm exponeras 

nu Svenskt Tenns vackra produkter i butiksinredning signerad 

C&D Snickeri. Svenskt Tenn har tidigare engagerat C&D 

Snickeri och när det nu är dags för en uppdatering har man 

åter fått förmånen att leverera inredning. 

C&D Snickeri har tillverkat podier, kassadiskar, bord och 

lampförvaring till belysningsavdelningen där träytor i körsbär 

möter mässingsdetaljer. 

Svenskt Tenn, igen

bilder: thomas harrysson

följ oss på facebook 
och instagram
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Returadress: C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.


