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C&D Snickeri inreder Malmö Arena

bildmontage: parkfast arena ab

I skrivande stund är det 129 dagar kvar till invingningen av nya

golvytan är 3.200 m2 och kommer att hysa 20 fastfood-serveringar

malmö arena – en blivande storslagen multiarena och mötes-

och kiosker, fyra butiker och 72 loger.

plats för idrotts-, nöjes- och kulturevenemang. C&D Snickeri har

Invigningen av Malmö Arena är planerad till den 6-7 novem-

fått det stora nöjet att leverera inredning till det nya landmärket.

ber 2008 då malmö symfoniorkester tillsammans med

Ordern omfattar bland annat omklädningsrum, barer, gardero-

svensk artistelit fyller arenans ytor med välljud.

ber/klädförvaring mm och bland materialvalen finns Corian ,
®

svartbetsad ask, mässing, glas och sten.
Nyligen har byggprojektet nått sin fulla höjd och syns långt

Arenan har ritats av mats matsson, gert wingårdh och
hannu helkiö. parkfast arena ab är byggherre och även
C&D Snickeris uppdragsgivare.

över den skånska nejden. En stor del av fasader och glaspartier är
monterade och installationsarbetet pågår för fullt. Som kuriosa
kan nämnas att den nya rink som beställts är den enda rinken i
norra Europa som kan ställas om till nhl-mått.
När Malmö arena står färdigt kommer det att rymma upp
till ca 15.000 personer, beroende på evenemangstyp. Den totala

sektionssnitt av malmö arena.

Allt för konsten
När bukowski-ägda auktionskompaniet uppdaterar interiören involveras C&D Snickeri. I uppdraget ingår leverans av tavel
väggar och podier i laminerade och målade material med syftet
att på ett propert sätt presentera de värdefulla verk som går under
klubban i Auktionskompaniets lokaler. Bakom formgivningen av
inredningen ligger urban design och C&D Snickeris uppdrags
givare är m.e.r. solution ab.

nya tavelväggar till auktionskompaniet. kanske med
plats för en och annan zorn? bild: bukowskis auktioner

Nyanländ förstärkning på C&D Snickeri
Under försommaren har C&D Snickeri fått förstärkning. tomas

andra ord har han en mångfasetterad bakgrund som passar den

rodewald har varit involverad i företagets ledningsarbete under

nya arbetsgivaren utmärkt.

en längre tid – men nu finns han officiellt på plats i Falköping på
heltid där han träder in som vice vd.

Tomas går heller inte in i rollen som vvd utan tydliga
målsättningar: ”C&D Snickeri har en god arbetsmiljö, en stark

Tomas har inte landat på C&D

personalkompetens och en utomordentligt maskinpark. Här

Snickeri av en slump. Tidigare har

finns förutsättningarna för att kunna hantera krävande special-

han arbetat med fönster, möb-

uppdrag. Om vi fortsätter att utveckla personalen, att ytterligare

ler i massivträ och formpressat

förstärka vårt varumärke och samtidigt lyckas effektivisera vår

utförande, kundanpassade butiks-

produktion finns inte bara möjligheten att förbli ett av träbran-

inredningar, båtindustrin samt

schens absolut vassaste produktionsbolag – utan även ett av

konsultarbete mot industrin. Med

Sveriges bästa företag.”

Wood Fusion på Svenska Mässan 27-30 augusti
Den 27-30 augusti är det premiär för ett nytt mässkoncept på

kvarnen studio. Mässchemat blir fullspäckat med ett omfattande

svenska mässan i Göteborg. Eller som arrangören själva beskri-

seminarieprogram och en mängd spännande talare. På plats

ver det: ”Ett nytt kapitel i den nordiska tillverkningsindustrins

finns bland annat den amerikanske författaren frans johans-

historia”. Och wood fusion är på många sätt ett nytt grepp.

son, skapare av the medici effect, arkitekten ville kokkonen,

Under fyra dagar samlas representanter från tillverknings

Interaktiva institutets staffan truvé, kontroversielle lars vilks

industrin som presenterar tekniker och material för målgrup-

och inte minst vår internationellt mest prisade, gert wingård.

pen kreatörer, arkitekter och produktutvecklare. En målgrupp

Istället för konventionella montrar är varje utställande före-

som tidigare varit både svår och dyr att nå för producenter inom

tag representerat med en ”kub” vars utformning baseras på före-

träindustrin. Bakom konceptet finns stora aktörer som senab,

tagets produkter och tjänster. C&D Snickeri finns på plats med

trä- och möbelindustriförbundet, råvara sverige och

egen kub och hälsar alla varmt välkomna!

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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