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PRESSMEDDELANDE             Stockholm den 6 mars 2009 
 
 

     

VERNISSAGE  

Rahel Belatchew Arkitektur ställer ut på More of Ekeby bruk i Uppsala 
 

 

Rahel Belatchew Arkitektur ställer ut offentliga och privata projekt på möbel- och 
inredningsbutiken More of Ekeby bruk i Uppsala. 

Utställningen invigs den 12 mars, då även Rahel Belatchew kommer att presentera 
kontorets verksamhet. 

Kl 12.00 presenteras offentliga projekt i samband med en lunch. Antalet platser är 
begränsat, vänligen anmäl er på info@moreofekebybruk.se alternativt direkt till butiken 
på telefonnummer 018-751 98 00. 

Kl 18.30 presenteras privata projekt. 

– Våra projekt spänner över ett brett fält. Det här är ett bra sätt att få presentera såväl 
våra offentliga som privata projekt, säger Rahel Belatchew, arkitekt och företagets 
grundare. 

– Det är särskilt roligt att få presentera på More of Ekeby bruk i ett sammanhang präglat 
av samtida formgivning av hög kvalitet, och på en plats som kännetecknas av svensk 
industri - och designhistoria. 

  

Om Rahel Belatchew Arkitektur 

Rahel Belatchew Arkitektur (RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett fält av 
projekt, från stadsplanering till bostäder via kontor och handel. Vårt arbete kännetecknas av ett 
starkt engagemang och en stor lyhördhet för våra kunders behov och krav. Vi ser varje nytt 
projekt som en utmaning och söker alltid finna den bäst lämpade lösningen till varje specifikt 
objekt. Våra kunder utgörs av såväl privata som offentliga uppdragsgivare. 
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Rahel Belatchew, arkitekt MSA/SAR, DESA och grundare av RB Arkitektur AB är utbildad i Paris 
och Amsterdam och har sedan 1996 varit verksam som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och 
Stockholm. 

Kontoret har fått flera utmärkelser under de senaste åren. Bland annat Årets Arkitekt 2006 av 
Tidningen Residence, en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer 2007 av 
tidningen Wallpaper*. Under 2008 har Rahel Belatchew Arkitektur även vunnit 1:a pris i parallella 
uppdrag för utveckling av Hallunda Centrum. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i 
både svensk och internationell press samt ett flertal böcker. 

Mer om RAHEL BELATCHEW ARKITEKTUR finns på http://www.rbarkitektur.se/. För mer 
information, kontakta Rahel Belatchew på telefon 070-174 94 32. 

 

Om More of Ekeby bruk 

More of Ekeby bruk är en möbel- och inredningsbutik som erbjuder ett utbud av starka varumärken 
och välkända formgivare. 

Butiken är belägen i anrika Ekeby bruk, vägg i vägg med Ekeby bruk Bad & Kök. Lokalen andas 
historia kombinerat med modern inredning. 

More of Ekeby bruk finns på www.moreofekebybruk.se 

 
 


