
tekniska museet i Stockholm verkar för att öka allmän hetens 

och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturveten-

skap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också 

i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och 

 tekniska kulturarv. 

Nu har museet även blivit en kulinarisk attraktion. 

Stjärnkrögaren pontus frithiof har slagit upp dörrarna till 

museets nya restaurang – tekniska by pontus. Utöver ett 

nytt matkoncept i en lekfull och färgsprakande miljö, har man 

lagt särskild vikt på hållbarhet. Tillsammans med krögaren vill 

museet bjuda besökare på en upplevelse som andas framtid, 

lekfullhet och innovation. Till exempel vill man inspirera till 

att välja mer närproducerat, mer grönsaker och baljväxter och 

mindre men bättre kött. Andra lösningar som sticker ut är res-

taurangens mullmaskin som på 48 timmar förvandlar besökar-

nas matrester till näringsrik mull.

Tekniska museet lockar runt 300.000 besökare per år 

och man räknar med 500–700 gäster per dag i restaurangen. 

I anslutning till restaurangen skapas också nya ytor för möten, 

fester och kvällskurser inom teknik, matlagning, såser, bakning 

och vin. 

C&D Snickeri har tillverkat restauranginredning, en monter 

i entrén, kassadisk, buffébord, sittmöbler, soffor, bås,  infällda 

vitrinskåp och råsågade paneler. lomar arkitekter står 

bakom formerna. 
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För andra året i rad är C&D Snickeri leverantör till vinnaren i 

tävlingen sveriges snyggaste kontor�som arrangeras av 

fastighetssverige och lokalnytt. 2017 års vinnare är SEBs 

nya kontor i arenastaden i Solna. Fastighetsägaren  fabege 

har skapat en innovativ kontorsmiljö med 4.500 arbets-

platser fördelat på hela 72.200 kvm. Även i detta projekt har 

fokus lagts på hållbarhet. Kontorsbyggnaden miljöklassas 

enligt  miljöcertifieringen breeam-se nivå Excellent, vilket är en 

 ambitiös internationell standard. Den ställer höga krav inom 

områdena hälsa, inomhusmiljö, energi, transport, vatten, 

avfall,  föroreningar, mark, ekologi och material.

C&D Snickeri har tillverkat och monterat 2.500 stycken 

 specialanpassade, brandklassade akustikpaneler i vitpig-

menterad furu. Under närmare 7.000 montagetimmar har 

C&D Snickeri klätt in trappor och paneler samt tillverkat 

sittgrad änger, pentryn och konvektorinklädnader. Arkitekt är 

 wingårdhs samt krook & tjäder.

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År! 
Vi har begränsade öppettider under vecka 52. 


