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interiör från propellerheads huvudkontor
i stockholm. foto: per kristiansen

Propellerhead uppgraderar
propellerhead software är en av världens ledande tillverkare

en tydlig koppling till förvaring av konsert- och studioutrustning.

av musikprogramvaror. Sedan 1994 har företaget försett musik

Vilket i detta fallet innebär att allt – från förvaringar, copyroom,

branschen med stilbildande produkter som reason och recycle

entré- och projektbord, bokhyllor till konferensinredning mm –

– båda belönade med prestigefyllda internationella utmärkelser.

har tillverkats i 12 mm plywood som svartbetsats och försetts

Företaget är marknadsledande inom sin nisch och ser ut att gå

med branschtypiska hörnbeslag i metall. Den caseinfluerade

en ljus framtid till mötes.

inredningen har dessutom kompletterats med bänkar med nita

Nu har huvudkontoret på söder i Stockholm fått sig en rejäl
uppfräschning. Ett luftigt kontorslandskap har smyckats med
specialritad inredning i säregen ”roddar-stil” – alla möbler har

de läderdynor, kraftiga ekbord och andra spännande detaljer.
C&D Snickeri har levererat ovanstående inredning som fått
sin säregna design av bsk arkitekter.

Omsorgsfull
ombyggnad av
Stockholms Rådhus
rådhuset på Scheelegatan i Stockholm, hyser sedan en
omstrukturering hela den nya organisationen för stockholms
tingsrätt.

stockholms rådhus. carl westmans fasadritning från 1909.

Nyligen har en överglasning gjorts av de båda gårdarna samt
påbyggnad av två kontorsvåningar inåt och ett antal takkupor på

rummen eller den omgivande parken. Invändigt möts besöka-

vindar har inretts. Även inredning av tornet för kontorsändamål

ren av en ny modern domstol och omsorgsfullt renoverade ori

har ingått. På gårdarna, som höjts en våning, ligger det centrala

ginalmiljöer.

väntrummet med café och reception samt sju stycken nya ses

Ombyggnaden påbörjades 1 juli 2007 och i augusti 2009

sionssalar. Arkitekten bakom projektet, ahrbom & partner

kunde huset åter tas i bruk. C&D Snickeri har varit bidragande

beskriver själva sitt arbete:

i projektet genom att leverera bland annat salsoffor, bord i

– I enlighet med gestaltningsprogrammet har exteriören
utformats så att inga markanta förändringar syns från gatu

magistratsalen, biblioteksdisk, hyllor i bibliotek, monterskåp,
fristående broschyrställ och mycket mer.

nästa generations arkitekter ”in action”. foto: tomas ramstrand

Designsnickeriet på universitetsturné
Nyligen besökte C&D Snickeri lunds universitet i syfte att

– En bra och inspirerande föreläsning om intressanta och rele

frottera sig med universitetets arkitektstudenter. C&D Snickeris

vanta ämnen som vi kommer ha nytta av i vår framtida yrkeskarriär.

VD Daniel Johansson beskriver själv tankarna bakom besöket:
– Vi fortsätter envist vårt arbete att informera arkitekterna om

Pia Hansson, personalansvarig på C&D Snickeri och ansva
rig för föreläsningen har även hon fått blodad tand:

våra möjligheter att stödja dem i designprocessen. Det arbetet

– Vårt syfte med denna föreläsning var att inspirera den kom

innefattar naturligtvis även morgondagens arkitekter och dem

mande generationen arkitekter och introducera dem till möjlig

finner vi på platser som Lunds universitet, bland annat.

heterna i det moderna designsnickeriet. Mötet med eleverna

Elevernas kommentarer efter föreläsningen har genom

visade sig bli en lika inspirerande upplevelse för oss. Vi ser med

gående varit positiva. laura wätte, arkitektstudent i årskurs 1,

glädje framemot ett fortsatt samarbete, såväl i Lund som på

ger sin bild av föreläsningen:

andra orter, berättar Pia.

C&D Snickeri stänger för julen onsdagen den 23 december och vi öppnar igen måndagen den 4 januari 2010.

Vi önskar alla en trevlig julhelg!
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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