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C&D Snickeri skriver unikt arbetsmiljöavtal 
Som ett led i det interna utvecklingsarbetet för

bättre arbetsmiljö, tecknades nyligen ett nytt

lokalt arbetsmiljöavtal på C&D Snickeri. Avtalet

är det första i sitt slag inom Skogs och Träfacket i

Sverige och förväntas bli en modell för andra före-

tag i branschen. 

C&D Snickeri tog under början av 2005 flera initiativ för att

skapa en ännu bättre arbetsatmosfär och ett ökat allmänt väl-

mående bland personalen. Bl a anställdes Pia Hansson som är

högskoleutbildad personalvetare. Utvecklingsarbetet har under

året fortsatt och i dagarna skrev företaget historia genom ett nytt

arbetsmiljöavtal. Avtalet innebär bl a ytterligare ansträngningar

för företaget att förbättra arbetsmiljön samt att man investerar

i personalutbildning i ämnet. 

Liknande arbete bedrivs på många större företag i bran-

schen. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att C&D

Snickeri tar steget fullt ut, skriver nytt avtal och blir på flera sätt

ett föredöme i branschens arbetsmiljöarbetet.  

– Det är roligt att se att C&D Snickeri inser värdet i avtalet.

De bryter ny mark på ett område där många stora företag redan

borde föregått med gott exempel. Man kan tala om en ”C&D

Snickeri-modell”, säger Dan Strängby, lokal företrädare inom

Skogs- och Träfacket, med ca 55.000 medlemmar i Sverige.  

Avtalet har förhandlats fram mellan klubbordföranden

Daniel Johansson, skyddsombudet Jonas Sjölin och företagets

VD Daniel Johansson samt Pia Hansson, personaladministra-

tör på C&D Snickeri. 

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping. Besök: Sidvallsg 4. 

Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78. E-post info@cdsnickeri.se

www.cdsnickeri.se

auktoriserad corian®-  och resopal®-producent

Exklusiva Villa Onsjö

Ett av landets mest exklusiva privatboenden

byggs just nu strax utanför Halmstad. Huset har

fått sin form genom Malmöbaserade arkitekt-

firman krook & tjäder. C&D Snickeri har fått

uppdraget att leverera entrépartier, dörrar och

inredningen till trapphuset. Produktionen sker i

C&D Snickeris anläggning i Falköping och monteras på plats i

Halmstad. Uppdragsgivare är piab. 

Inredning till norra Europas 

största bilhall 

holmgrens bil är ett genuint småländskt

familjeföretag som sålt bilar sedan 1960.

Företaget finns på åtta orter i Smålands-

regionen. I en nybyggnation samlar man

nu totalt sju bilvarumärken under ett och

samma tak! C&D Snickeri har fått uppdraget att leverera inred-

ningsdetaljer. 

mässrestauranger är företaget bakom Stockholmsmässans

tolv serveringar. Dagligen förser man mässbesökare med allt från

espresso till 3-rätters middagar, under Stockholmsmässans ca 70

olika mässprojekt årligen. Mottot är att ”god mat och bra service

är viktigt för en positiv upplevelse”.

Nyligen slogs dörrarna upp till Stockholmsmässans rest-

aurang the garden – en helt ny à la carte-restaurang, belägen

vid huvudentrén. The Garden är en ljus

skapelse där intressanta material som

Zodiaq, Corian och rostfritt blandats i en

sparsmakad design. Resultatet är en

ljus, praktisk och inbjudande miljö.

C&D Snickeri har gjort totalinredningen

på uppdrag av Mässrestauranger.

AAA

Aptitlig inredning på Stockholmsmässan

Skyddsombud Jonas Sjölin, klubbordförande Daniel Johansson
och personaladministratör Pia Hansson, C&D Snickeri

Restaurang The Garden, Stockholmsmässan. Foto: Jens Reiterer/Engerdahls

Ritningsunderlag till Kinesiska Ambassadens talarstol. Sveriges Riksbank, Stockholm.

Möbler i offentlig tjänst
kinesiska ambassaden i Stockholm och sveriges riksbank har fått något

gemensamt – varsin ny talarstol för att vara exakt. C&D Snickeri har levererat

möblerna som utgör en viktig funktion i båda verk-

samheternas arbete mot offentligheten. Riksbank-

ens talarstol är en skapelse klädd i svart skinn och

Kinesiska Ambassadens är i lackad mahogny. Båda

objekten rymmer speciallösningar för kabeldrag-

ning, integrerad belysning, mickstativ etc. 

C&D Snickeri först ut med Flexline

CAD-ritning på Villa Onsjö. Bild: PIAB.

flexline är namnet på en helt ny träprodukt från leverantören ceos. I Flexline

varvas trämaterialet med 3 mm gummispalter och vilket ger ett vackert ”nåtat”

intryck och en rad goda egenskaper. T ex lämpar sig materialet utmärkt i offent-

liga trappor eftersom gummispalterna gör att materialet inte behöver komplett-

eras med halksskydd. Flexline lämpar sig även för miljöer med fukt/temperatur-

svängningar där materialet behöver röra sig. 

– Vi låter C&D Snickeri vara först ut i Sverige med den nya produkten. De har

en engagerad inställning till nya, heta produkter och är verksamma över hela

landet, berättar Pål Källquist på CEOS. 



e
t

t
 

l
å

n
g

t
 

n
y

h
e

t
s

b
r

e
v

 
f

r
å

n
 

c
&

d
 

s
n

i
c

k
e

r
i

 
i

 
f

a
l

k
ö

p
i

n
g

cdsnickeri.se

fin
sn

ic
kr

at
n

r3
• 0

5


