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Operahuset i Oslo invigt

bilder: hans a. rosbach

Idén om ett operahus i Oslo går långt tillbaka i tiden. Redan

Under 1999 beslutade stortinget att det nya operahuset skulle

1917, under pågående världskrig, erbjöd sig redaren christian

byggas i Björkvika och samtidigt utsågs norska statsbygg som

hannevig att finansiera projektet, men planerna strandades

byggherre och snøhetta som arkitekt. Öppningsföreställningen

när Hannevig gick i personlig konkurs. Nya försök inleddes

hölls den 12 april 2008 med besökare som Kung Harald, Angela

under både 20-talet och 40-talet men så sent som 1989 startade

Merkel och Jens Stoltenberg.

den norske opera ett utredningsarbete om ett eget operahus

Byggprojektet har fått stor uppmärksamhet för sin utform-

beläget i Oslo. Detta blev också starten på en utdragen sam-

ning: ”En vit marmorbyggnad, tänkt att gnistra som snö och

hällsdebatt om husets vara eller icke vara, där kritik mot bygg-

locka upp flanörer på taket med utsikt över vattnet och med

nadskostnaderna ställdes mot behovet och vilka arkitektoniska

stans bästa uteservering” och ”En gåva till Oslo, ett nytt hjärta

uttryck som skulle vara aktuella.

i staden och ett internationellt utställningsfönster för norsk
arkitektur och hantverk” är exempel på lovord som byggnaden

skiss: snøhetta arkitekter as

tillskrivit sig. Likaså har operahuset blivit omskrivet i internationell press, bland annat för sin fina akustik. Och det är ingen
obetydlig byggnation som uppförts: byggnaden har en total yta
på 38.500 m2 fördelat på 100 rum där två stora salar ger plats åt
totalt 1.750 sittande besökare.
C&D Snickeri har haft det stora nöjet att leverera inredning till bland annat foajé, soffor och bänkar, postfack mm.
Produktionerna har inkluderat trä, textilier, Corian ® och stål
och har formats i ett tätt samarbete mellan C&D Snickeri och
Snøhetta Arkitekter AS. Uppdragsgivare är convesta as.

Trosa Stadshotell inviger nya miljöer
Sedan Trosa Stadshotell grundades 1867 har otaliga besökare

och kroppsbehandlingar, gym och jacuzzi. Nyligen har man

kunnat njuta av god och vällagad mat i kristallkronesmycka-

öppnat dörrarna till en ny bar, reception och frukostservering.

de miljöer. Utöver restaurangverksamhet och hotell finns en

C&D Snickeri har levererat inredning som är utförd i teak och

exklusiv spa- och relaxavdelning, där man kan njuta av ansikts-

mässing. Uppdragsgivare är stt storkökstillverkarna.

C&D Snickeri implementerar ”Lean Production”
Just nu pågår ett internt systematiseringsarbete på C&D Snickeri.

som i mångt och mycket är synonymt med Lean production.

Sedan mars 2008 implementeras ett lean production-koncept

Begreppet blev internationellt känt 1988.

i företagets verksamhet. Lean Production är en industriell

Centralt i Lean Production är att ämnen/verktyg/material/

produktionsmetod med syfte att öka produktionseffektiviteten.

produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt samt att alla

Uttrycket härrör från en studie som amerikanska mit gjorde

aktiviteter som genomförs i verksamheten kategoriseras utifrån

1979 som jämförde olika biltillverkare världen över. De grund-

om de är värdeadderande eller ej. Implementeringen av Lean

läggande principerna i Lean Production bottnar i idéer från

Production sker i samarbete med träcentrum i Nässjö.

bland annat frederick winslow taylor som med scientific
management inspirerade henry ford att skapa ett produktionssystem. Tankesättet har även varit en bidragande del i
Toyotas framgångar med toyota production system (tps)

Ta hjälp av våra
resande montörer!
Genom våra resande montörer kan vi säkerställa att våra
produktioner monteras precis som det var tänkt. De utför också
uppmätningar på plats samt underhållsservice. Just nu har vi
sex resande montörer ute på vägarna. I bilden, från vänster:
Jan Rydberg, Conny Persson, Carl-Henrik Gustavsson, Daniel
Jonsson och Ralf Ludwig. Ej i bild: Mikael Karlsson.
Sommartider i snickeriet
I år tar C&D Snickeri en paus under juli månad, vilket
innebär helstängt under veckorna 29–32. Vi önskar alla
en riktigt skön sommar!
v 26

v 27

v 28

v 29

v 30

v 31

v 32

v 33

100%

100% stängt stängt stängt stängt 100%

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
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