ﬁn snickrat
nummer två 2016

ett långt nyhetsbrev från c

&

d snickeri i falköping

Interiörer till nya Mimers hus
Det ursprungliga mimers Hus i Kungälv är från 2004 men

lätt att se varandra, att spana och kommunicera, att mötas

under 2015 fick af bygg Göteborg uppdraget av Kungälvs

och bli inspirerad. Det har skapats nya läs- och sagorum,

kommun att förnya och skapa ett kultur- och kunskapscentra

en ny ateljé och ny cafédel. Flera av de nya rummen bygg-

med fler möjligheter till möten och kreativt skapande.

des som entresol i bibliotekslokalen och platsbyggdes för att

I nya Mimers Hus ryms kulturhus med biblioteket i tre plan

sedan lyftas på plats och dockas ihop med planet ovanför. En

med 12 meter i takhöjd, en utställningshall, teater med scen

ny sittrappa byggdes för att skapa en mer naturlig passage till

och akustik för teater, konsert, dans och musikal. I lokalerna

Bibliotekets nästa plan.

finns även hörsalar och café.

C&D Snickeri har levererat inredningar såsom cafédisk,

I samarbete med wingårdhs arkitektkontor skapades
en byggnad där idén bakom husens design är att det ska vara

bokhylla sagorum, bokhylla läsrum, sittrappa, schacknisch,
sittmöbel och paneler.

Receptionsdisk till Kinnarps huvudkontor
kinnarps är i dag en av Europas största leverantörer av inred-

Kinnarps sortiment samt produkter från alla de varumärken

ningslösningar för kontor och har i dagsläget försäljningsverk-

som Kinnarpskoncernen äger.

samhet i ca 40 länder. Huvudkontoret är fortfarande beläget i

C&D Snickeri fick uppdraget att bygga utställningens nya

den lilla orten Kinnarp i Västergötland där allt en gång startade.

receptionsdisk, ritad av Spectrum Arkitekter. Disken är tillver-

Nyligen byggde man ett helt nytt showroom i anslutning till

kad i Corian, kulör Glacier White, i kombination med björk-

2

huvudkontoret med totalt 1.500 m utställningsyta. Hit flygs

fanér. Disken har ett flertal integrerade maskiner som kyllådor,

internationella kunder från hela världen för att ta del av hela

kaffemaskin, ugn etc.

Uppmärksamhet i DI

Ha en fin sommar!

I dagens industri från onsdag den 8 juni gjordes ett reportage

Det vankas semester och C&D Snickeri håller semesterstängt

om svenska företags hinder för tillväxt. I en av artiklarna upp-

under veckorna 28-31. Vi önskar alla en bra sommar och en

märksammas Pia Hanssons långsiktiga arbete för framtida

trevlig semester!

kompetensförsörjning för hela vår bransch. Pia Hansson är
HR-ansvarig på C&D Snickeri.

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.
Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78.
www.cdsnickeri.se
följ oss på facebook
och instagram
certifierade enligt iso 9001/14001. achilles, license achilles id 29981. auktoriserad corian - och resopal -producent.
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