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Prisbelönt skrapa med inredning
från C&D Snickeri
I nordic choice hotels nya 400-rummare belägen vid

ning. Hotellet syns vida omkring. Det gör det lätt för alla som

friends arena i Solna har wingårdhs arkitekter skapat ett

ska besöka hotellet och Arenastaden att orientera sig. Det är

intressant landmärke – ett hotell där fasaden perforerats med

en byggnad som förskönar Solnas stadsbild, säger stadsbygg-

runda fönster på alla plan, vilka tillsammans bildar en stram

nadskommunalrådet i Solna stad, Anders Ekegren.

grafik, påtaglig på distans. Idén ger en spännande upplevelse

På insidan har C&D Snickeri varit involverade genom till-

på insida såväl som utsida, där rummen påverkas individu-

verkning av receptionsdiskar i sten och Corian med inslag av

ellt av fönstrens olika storlekar: från 1,4 till 2 meter i diameter.

mosaik, ett antal dryckesstationer och buffédiskar mm. Baren

Byggnaden fick under 2013 solna stads stadsmiljöpris.

på våning 25 har inslag av mässing och till flertalet miljöer

– Det nya hotellet är ett landmärke för arenastaden
genom sin höjd och smäckra utformning. Fasaden med sina

i byggnaden har C&D Snickeri levererat panelväggar i ask.
Uppdragsgivare är peab.

runda fönster i olika storlekar ger hotellet en magnifik utform-

Leverans till offshoreindustrin
Färgstark trappa till Visionsgruppen
visionsgruppen äger ett trettiotal fastigheter i Göteborg och
Falköping. Just nu pågår en omfattande renovering av en fastighet på Sankt Olofsgatan i Falköping där tidigare butikslokaler
i bottenplan byggs om till lägenheter – en bristvara i Falköping
sedan ett antal år tillbaka. Samtidigt får alla lägenheter en rejäl
renovering och trapphuset får en färgstarkt och stilrent designad trappa från C&D Snickeri, formgiven av arkitekten mikael
ekegren, lego arkitektur.

Pia pratade om rekrytering på Entreprenörsveckan
Hur behåller vi en konkurrenskraftig möbelproduktion i Sverige? Det var
huvudfrågan i tidningen ntt:s seminarium möbelmötet som genomfördes
som en del av entreprenörsveckan i Båstad. Bland de inbjudna talarna
fanns Pia Hansson från C&D Snickeri som gav sin syn på rekryteringsarbetet
i träbranschen.
– C&D Snickeri är ett av Sveriges mest utpräglade designsnickerier och
det ställer stora krav på rekryteringen. Svårigheterna har lett till att vi, som
arbetsgivare, ofta har varit tvungna att finna nya vägar. Ett aktivt agerande i
utbildningsfrågan, utlandsrekryteringar, lärande i arbetslivet samt en tydlig
strategisk personalrekryteringspolitik är några exempel på steg som tagits för
att säkerställa framtida kompetensförsörjning, säger Pia Hansson.
Möbelmötet blev ett fullsatt seminarium och utöver rekrytering diskuterades underleverantörens roll samt problem med plagiering i trä- och möbelbranschen. Medverkande i seminariet var bland annat tmf, stolab, lammhults och vinge advokatbyrå.

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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