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Säkra möbler till Rättspsykiatrin
Under det gångna året har C&D Snickeri levererat specialkon-

fått vara med och tycka inför ombyggnaden.

struerad inredning till tre rättspsykiatriska anstalter runt om

– De flesta önskemål har vi kunnat möta, så som eget rum

i Sverige, göteborgs rättspsykiatri, Rågården, som hör

med dusch och toalett samt innergårdar och möjligheten att

till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, falköpings rätts

kunna gå ut på gården på egen hand.

psykiatri och till helix rättspsykiatri i Huddinge. Helix,

C&D Snickeri fick uppgiften att vara med och ta fram inredning

som ritats av bsk arkitekter, blev också utnämnt till vinnare

till olika utrymmen på anstalten med briefen att möblemanget

av årets byggen 2013.

skulle vara tryggt och säkert utifrån kriminalvårdens regler,

När ombyggnaden av falköpings rättspsykiatri planera-

utan att det syns. C&D Snickeri har levererat sängar, sittbänkar

des strävade man efter att skapa en hemtrevlig miljö och tona

och väggfasta bokhyllor i ek till ca 25 patientrum. Även till

ner de bitar som är vaktande. Samtidigt som anstalten måste

anstaltens konferensrum har väggfasta bokhyllor i ek levererats

vara en trygg och säker vårdmiljö och arbetsplats. Greger

samt receptionsdisken till receptionen.

Karlsson, enhetschef för rättspsykiatrin, berättar att genom-

Vid tillverkning av inredning för miljöer med särskilda behov,

snittstiden för vårdtider är sex år, vilket gör att anstalten för

som i detta fall, finns också höga krav på säkerhet och kompe-

många blir som ett hem. Han är övertygad om att den mjuka

tens – både C&D Snickeri och företagets montörer blev god-

och trevliga miljö de skapat i och med ombyggnaden är en

kända av rikspolisstyrelsen innan ordern. Att leverera inred-

bättre vårdmiljö för patienterna än en anläggning i grå betong.

ning för miljöer med särskilda krav har genom åren blivit en av

Greger Karlsson berättar att både patienter och anställda

C&D Snickeris specialiteter.

kvarter isafjord
bilder: thomas harrysson

Inredningspaket till Kvarter Isafjord
I förra numret av finsnickrat kunde vi berätta om kvarter

inredning tillverkad i ask med svagt vitpigmenterad klarlack.

isafjord där C&D Snickeri har varit med och levererat bland

Buffé- och eventbord till matsal är tillverkat i massiv ek med

annat den imponerade spiraltrappan som sträcker sig genom

infällda kakelplattor och serveringshyllor.

byggnadens åtta våningar. C&D Snickeri fick även uppdraget
att leverera ett inredningspaket designat av thomas eriksson
arkitekter. I paketet ingick bland annat sideboard till loungen,
själv-incheckningsbord till receptionen med spännande form
och med ett vackert träd som växter genom en utskärning i mitten. Vi har också byggt internetbord och sittmöbler i paviljongen, bord till olika allrum, möbler till orangeriet, soffor i spännande former samt diverse konferensmöbler. Övervägande är

Nominerade till Årets FöretagsAccelerator 2012
I april hölls årets stora CONNECT Väst-dag på Svenska Mässan

blev nominerade inom kategorin Årets FöretagsAccelerator.

i Göteborg. CONNECT Väst är en ideell organisation som hjäl-

Konceptet FöretagsAccelerator syftar till att hjälpa små och

per entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande

medelstora företag att lyckas med sitt tillväxtarbete. De företag

resurser. De arbetar för att sammanföra näringsliv med entre-

som nomineras till priset Årets FöretagsAcclerator är företag

prenörer och skapa mötesplatser för affärsutveckling, nätver-

som utmärkt sig i processen och bedöms ha en stor potential

kande och kompetensutveckling.

att lyckas i sitt arbete. Vi gratulerar företaget kids concept som

Under denna dag delades priser ut till företag och personer
som på något sätt utmärkt sig under året som gått. C&D Snickeri

vann priset, vi är glada för nomineringen och motiverade att
fortsätta vårt tillväxtarbete.
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