
När tele2 arena uppfördes bredvid globen i Stockholm 

behövde arenans granne, quality hotel globe, öka 

sin kapacitet för att kunna ta emot fler besökare. white 

arkitekter fick i uppdrag att rita en tillbyggnad samt 

en ombyggnad av den gamla hotelldelen. Projektet som 

startade under 2009 färdigställdes under 2014 och idag 

möts besökaren av en stor lobby med generös takhöjd. 

Här samsas receptionen med en guldbar men något som 

sticker ut lite extra i sin utformning är den intilliggande 

hörsalen som C&D Snickeri, bland andra, varit involverade i. 

Hörsalens ytterhölje är utformat av över 6.500 unika detaljer 

som bidrar till dess spännande organiska form. Varje unik del, 

tillverkad i genomfärgat, brandklassat lättviktsmaterial, har fått 

sin form genom C&D Snickeris femaxliga CNC. C&D Snickeri 

har även varit involverade i projekterings- och ritningsarbetet, 

vilket inneburit ett omfattande och nära samarbete med 

arkitekter från White. 

Den slutliga utmaningen har varit logistiken där samtliga 

delar märkts och kategoriserats inför leveransen till Quality 

Hotel Globe. Uppdragsgivare är arcona. 
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Unikt pussel i Quality Hotel Globe

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

Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78. 
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Pia till Möbelriksdagen i Växjö

bilder: thomas harrysson

Den 12 januari samlades branschen inför möbelriksdagen på linnéuniversitetet 

i Växjö. På dagordningen stod framförallt den utmaning möbelbranschen står inför: 

en tuff internationell konkurrens, pågående generationsskiften och svårigheten att 

rekrytera kvalificerad personal. Det sistnämnda är ett område som C&D Snickeri 

under lång tid varit engagerade i. Bland de inbjudna fanns C&D Snickeris Pia 

Hansson som bidrog med sin expertis i paneldebatten om kompetensförsörjning: 

”Var hittar industrin morgondagens arbetskraft?” 

”Trä- och möbelindustrin står för sin största utmaning någonsin, att rekrytera 

kompetens. Branschen måsta avsätta resurser, visa upp sig och stärka sina 

arbetsgivarvarumärken. För dagens unga är vi helt okända”, berättar Pia Hansson. 

ip-only ab är en svensk infrastrukturoperatör som bygger, 

driver och äger fiberinfrastruktur i Norden. Bolaget har sedan 

tidigare sitt huvudkontor beläget i Uppsala. När IP-Only nu 

ökar takten i sin utbyggnad av fiber behövs mer plats för 

expansion. 

”IP-Only storsatsar på utbyggnaden av en öppen och 

neutral fiberinfrastruktur över hela Sverige. Att vi nu flyttar in i 

nya större lokaler är en del av den satsningen, då vi ser behov 

av att anställa fler personer de närmaste åren för att hålla 

uppe takten i fiberutbyggnaden”, säger IP-Onlys VD Mikael 

Philipsson.

Uppsala-arkitekterna Werket fick i uppdrag att ta fram ett 

inredningskoncept och göra hyresgästanpassningar till 

IP-Onlys nya kontor i Uppsala och i Stockholm.

Här bygger konceptet på företagets specifika behov. Det 

har skapats miljöer för olika typer av arbete; arbete i projekt, 

drop-down platser och tysta miljöer för enskilt arbete, enligt ett 

aktivitetsbaserat tänk. Specialsnickerierna, levererade av C&D 

Snickeri, har fått en framträdande roll i inredningen. Med hjälp 

av dessa har man kunnat skapa unika miljöer som tar hänsyn 

till och utnyttjar de båda lokalernas styrkor och egenheter. 

Uppdragsgivare: werket arkitekter och ip-only ab. 

Nya kontor till IP-Only i Stockholm och Uppsala

bilder: thomas harrysson

följ oss på facebook 
och instagram

bilder: c&d snickeri

pia hansson och c&d snickeris vd, 

per bergman på möbelriksdagen. 
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Returadress: C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.


