
 
 

 

P R E S S M E D D E L A N D E 
2012-11-22 

 

 

 
 

 

KATARINA WALLIN OCH OWE SWANSON GÅR IN I BELATCHEW 
ARKITEKTERS STYRELSE 

 

STOCKOLM 22 NOVEMBER 2012: Belatchew Arkitekter stärker sin styrelse med två 

erfarna och rutinerade ledamöter. Katarina Wallin går in som styrelseordförande och Owe 

Swanson som ledamot i företagets styrelse. 

Katarina Wallin, civilingenjör (KTH / University of Reading), är verksam som partner hos 

Evidensgruppen som erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning på den 

nordiska fastighetsmarknaden. Parallellt med uppdraget hos Belatchew Arkitekter är hon 



 
 
 

även engagerad som ordförande i BFAB:s Fastighetskommitte och ledamot i styrelserna 

för Evidens AB, Evimetrix AB och Klareld Sverige AB samt BFAB Ingenjörsutbildning AB 

(adj). Wallin är certifierad styrelseledamot och medlem av Styrelseakademien samt 

internationellt certifierad coach och Licensed Trainer vid Academy for Coaching 

Excellence, USA. 

Owe Swanson är arkitekt med bred och varierad yrkeserfarenhet med anställningar i 

regeringskansliet, stora konsultföretag, arkitektkontor, managementföretag samt med 

egen verksamhet och som VD i branschorganisationen för arkitekter och ingenjörer.  

- Jag är glad över att få verka som styrelseordförande i ett av Sveriges mest lovande 

arkitektkontor som vunnit flera fina utmärkelser. Jag ser stor potential i företaget och har 

ambitionen att bidra till ytterligare tillväxt och framgång, säger Katarina Wallin.  

Owe Swanson ser även han mycket positivt på möjligheterna för Belatchew Arkitekter.  

- Med min erfarenhet av arkitektarbete, styrelsearbete och branschfrågor hoppas jag 

kunna bidra till en utveckling av Belatchew Arkitekter. Branschen behöver en mångfald av 

aktörer som förstår våra kunders affärer, tar ansvar samt skapar intressant och hållbar 

arkitektur, säger Owe Swanson.  

- Det är en stor tillgång för företaget att få in så stor kompetens i styrelsen. Katarina och 

Owe utgör redan ett stort stöd när företaget går in i en expansiv fas, säger Rahel 

Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter. 

 

 

 

  



 
 
 

OM BELATCHEW ARKITEKTER 

 

Belatchew Arkitekter AB (tidigare RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett 

brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. 

Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade 

lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer 

den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin 

uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel 

Belatchew Lerdell, MSA / SAR, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo 

och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale 

d'Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä. 

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar under senare år. Byrån har även fått 

flera utmärkelser, som Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande 

nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns 

publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker. 

Kontakt 

Telefon: 08 55 80 14 14 eller Rahel Belatchew Lerdell direkt 070-174 94 32  

 

 Webb: www.belatchew.com  

Facebook: facebook.com/belatchew 

Twitter: twitter.com/belatchew  

Instagram: @belatchew or followgram.me/belatchew 
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