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Sumpans nya bankpalats
I början av 2011 tog swedbank beslutet att alla verksamheter

3xn och tengbom har ansvarat för inredningen. Swedbanks

på Swedbanks huvudkontor som verkade i lokaler runt galle-

huvudkontor är klassad miljöbyggnad nivå guld samt

rian i centrala Stockholm skulle ﬂytta till nya lokaler. Jakten på

klassad enligt eu green building. Byggnaden vann 2014 första

nya lokaler inleddes redan våren 2009. Efter en grundlig utvär-

pris i kategorin ”årets eu green building”.

dering av en mängd olika projekt, både i City och utanför, föll

– Jag är glad att vi har hittat en mycket bra lösning för vårt

valet på Sundbyberg. Fastigheten cirkusängen 6 var fram till

nya huvudkontor, där alla verksamheter kan utvecklas i samma

2011 obebyggd och fungerade som parkeringsplats till grann-

byggnad. Dessutom innebär de nya lokalerna en betydande kost-

fastigheten stora blå. Idag står ny bebyggelse på tomten –

nadsbesparing jämfört med den nuvarande lösningen i City, säger

skräddarsydd för Swedbank och en toppmodern arbetsplats

Swedbanks koncernchef michael wolf.

för cirka 2.500 personer med stor lunchrestaurang i markplan.
Totalarean är cirka 45.500 kvadratmeter.

Inredningsprojektet, beställt av senab, har hållt C&D
Snickeri fullt sysselsatta: man har levererat arbetsplatser, kopi-

Swedbank ﬂyttade in i sitt nya huvudkontor i juni 2014. Den
unika arkitekturen har skapats av det danska arkitektföretaget

atorstationer, mötesplatser och mycket mera. Genomgående
material har varit ek, ofta massiv, kantat av mässing.

Svenska kyrkan inviger i Amhult
Den nya kyrkan i amhult, invigd i december 2014, är vackert

– Kyrkan i det moderna samhället vill stärka rollen som

belägen vid Snäckebergets fot, nedanför flygtornet, mellan

en gemensam mötesplats och vi vill att kyrkan i Amhult i

kulturhuset Vingen och Torslandakrysset. Kyrkan är allt annat

Torslanda ska kännas inbjudande och välkomnande, säger

än traditionell i sin utformning – här har speciell hänsyn tagits

margareta diedrichs, ansvarig arkitekt i projektet.

till hur den bäst kan stödja den tänkta verksamheten – i ett

C&D Snickeri har varit bidragande. Bland det som levere-

av Göteborgsområdets snabbast expanderande områden.

rats märks vikdörrar i större format, bokhyllor till entrén och

Arkitekturen är tänkt att fånga upp närmiljön – närheten till

kyrksalen, serveringsluckor samt en ”myshörna”. Snickerierna

havet, berget och ekarna.

är utförda i ek och har dekorerats med mässingslister och

Kyrkan består av tre olika byggnadskroppar: kyrksal, kyrk-

mässinghandtag, lokalt tillverkade av am-teknik i Falköping.

torn och den fristående klockstapeln som smyckats med klocka
från Pater Noster-kyrkan. Bakom arkitekturen ﬁnns sweco.
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C&D Snickeri certiﬁerade
mot ISO 9001/14001
iso 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. iso 14001 är samlingsnamnet för de standarder som
handlar om miljöledning. C&D Snickeris mål med iso 14001 är
minskad användning av resurser, lägre kostnader för avfallshantering men också en minskad miljöpåverkan i hela processen.
Efter tre års arbete är nu C&D Snickeri klara med certiﬁeringen.
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C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.
Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78.
www.cdsnickeri.se
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