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Spirande skyline i Jönköping
Den har stått där ett tag nu, Jönköpings nya stolthet, i form

– Jag vill att de hus som jag jobbar med både ska ha bra

av ett nytt, sobert kulturhus. Redan för ett år sedan flyttade

tekniska lösningar och sensuella, naturlyriska egenskaper. Och

smålands musik och teater in i spira – byggnaden som är

just så känns Spira för mig, säger Gert.

tänkt att utgöra hela Jönköpings läns nya plats för scenkonst.

Lika funktionellt och vackert är det på insidan. I de nära 15.000

Här producerar Smålands Musik & Teater konst i flera olika

kvadratmeter som utgör Kulturhuset Spira ryms fyra scenrum

genrer och varje år ges över 800 konserter och föreställningar.

– alla med vitt skilda uttryck i interiören. Här syns varma

Byggnaden som har fått ett fantastiskt läge vid Munksjön i

träpaneler och starka, klara kulörer om vartannat. Här finns

centrala Jönköping, sätter ny fräschör på stadsdelen med sin

också plats för en publik på totalt 1.700 personer.

dominerande orange-vita glasfasad.
Gert Wingårdh är en av de arkitekter som har gett Kulturhuset Spira dess uttryck och unika form:

C&D Snickeri har haft nöjet att få skapa inredningar och
detaljer som handfat, serverings- och garderobsdiskar i
komposit på uppdrag peab jönköping.

bilder: ellen såthén

Rekordorder från offshorebranschen
C&D Snickeri har valts som partner för att att bygga de gemen-

med uppskattningsvis 50 dagliga ankomster och avgångar

samma utrymmena i boendemodulen på en oljeplattform i

med helikopter, två hangarer för permanent stationerade

Nordsjön. Uppdragsgivaren är varvet smoe, semb corp marine

helikoptrar samt 10 Freefall-räddningsbåtar hängande klara för

i Singapore, som bygger en oljeplattform till det norska gas-

användning under hotellet. Detta ”552-rums hotell” blir Norges

och oljefältet ekofisk i Nordsjön. Den 10.000 ton tunga platt-

näst största – endast oslo plaza är större med 676 rum.

formen har en prislapp på nästan fyra miljarder kronor.

C&D Snickeri har fått uppdraget att inreda de gemensam-

Det nya Ekofisk-centret kommer att ha 552 enmanshytter.

ma utrymmena i boendedelen. I beställningen finns bland

Den nya byggnaden kommer också att ha en flygplats på taket,

annat ett 500-tal omklädningsskåp i Alucore, 100 bord samt
kaffestationer, återvinningsstationer, närmare en kilometer

visualisering av ekofisk plattformen. bild: smoe.

rostfria hyllsektioner mm. Här gäller hög standard med exklusiva material och speciella normer för sjöfart- och offshorebranschen där särskild hänsyn tas till brandklassning, ljudklassning
och dokumentation. C&D Snickeri ska vara klara med sin del
av plattformen till nästa vår, då den lämnas över till slutkunden
conocophillips.
– För oss är detta en rekordorder och ett erkännande av vår
kvalitet, kompetens och kapacitet, säger daniel johansson,
Vd för C&D Snickeri”.

Nyinvesteringar till anläggningen i Falköping
I dagarna anländer en helt ny pryl till C&D Snickeris anläggning
i Falköping. Företaget har nyligen investerat i en holz her
arcus kantlistmaskin, modell större. Syftet med införskaffningen
är att ytterligare automatisera repititiva moment där man inte
vinner på att utföra arbetet manuellt.
– Uppdateringen innebär ett bättre hanteringssytem för
kantlistning. Vi får snabbare inställningstid och denna maskin
är flexiblare i vad den kan utföra än vår tidigare lösning, berättar
Patrik Peolsson, produktionstekniker på C&D Snickeri.
c&d snickeris nya kantlistmaskin. här på trä & teknikmässan i göteborg.
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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