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Organiskt till Landamäreskolan
Hur formar man framtidens skolor? Kanske landamäre-

Byggnaden omfattar förutom skollokaler även nytt bibliotek,

skolan i Biskopsgården stå som inspiration för Sveriges

matsal och storkök samt idrottshall.

kommande skolbyggen? På uppdrag av Lokalförvaltningen

Byggnadens exteriör med obehandlad värmebehandlad

i Göteborgs Stad, har wahlström & steijner arkitekter

thermowood av furu och gröna sedumtak speglar även interi-

ritat nya Landamäreskolan. Inspirerad av den omgivande tall-

ören – där björkplywood och industriparkett är tongivande.

skogsbeklädda och sluttande naturen har arkitekten skapat en

C&D Snickeri har tillverkat interiöra spaljéer, bord, koncen-

intressant S-formad, träklädd huskropp som rymmer alla sko-

trationsboxar, soffor, skärmar, sittgradänger, vatten- och sand-

lans delar från idrottshall, matsal och skolkök till administrativa

lekbord samt en multifunktionsbänk och en receptionsdisk.
Arkitekt: Jürgen Wahlström, Wahlström & Steijner Arkitekter.

delar, bibliotek och undervisningslokaler. Landamäreskolan är
en F-3 skola planerad för cirka 400 elever.

foto: joakim johansson

Tengbom renoverar i grönt
”En modern arkitekt, istället för att fördjupa sig i gångna tider,

När det nu, 110 år senare, är dags för den anrika arkitektbyrån

borde stå bredbent, där de sociala luftdragen går starkast fram.”

Tengbom att renovera sitt huvudkontor i Stockholm, satsar

Orden kommer från ett av vårt lands mest namnkunniga

man på aktivitetsbaserade lokaler. Resultatet är modernt,

arkitekter, ivar tengbom, uppvuxen i samma lilla stad som

stort och luftigt med en vacker vy över Gamla stan och

C&D Snickeri med byggnader som stockholms konserthus

Skeppsholmen. C&D Snickeri har fått nöjet att leverera inred-

och tändstickspalatset på sin meritlista. År 1906 bildade

ningar: bokhyllor, receptionsdisk, väggpartier och pentry. Allt

han tillsammans med ernst torulf det som idag är Europas

tillverkat av grön plywood.

äldsta arkitektbyrå.

Rustika kök för svenska
Bucks And Spurs
Med en rustik och ruff ranchkänsla i ett sparsmakat och
modernt formspråk har svenska bucks and spurs kammat
hem elle decoration swedish design award genom sin
köksserie railway, där råsågad ek möter släthyvlad ek på ett
raffinerat sätt. De olika köksmodulerna hängs på en vägghängd
list vilket medför att de kan flyttas eller ersättas allt eftersom
behoven i köket förändras. Köksserien Railway tillverkas av
C&D Snickeri.

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.
Tel 0515-77 65 70. 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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