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RAHEL BELATCHEW NY LEDAMOT I REDAKTIONSRÅDET FÖR 
TIDNINGEN TRÄ 
STOCKOLM 7 DECEMBER 2012: Belatchew Arkitekters VD och grundare Rahel 

Belatchew Lerdell har blivit utsedd till ny ledamot i Tidningen Träs redaktionsråd. 

Tidningen befinner sig just nu i en utvecklingsfas och har uttryckt en önskan om att ta del 

av Rahel Belatchew Lerdells erfarenheter som internationellt verksam arkitekt med 

erfarenhet av träarkitektur 

Tidningen Trä är en tidning för inspiration och kunskap till den svenska bygg- och 

fastighetssektorn och ges ut av branschorganisationen Svenskt Trä. Tidningens målgrupp 

är främst arkitekter, konstruktörer, ingenjörer, byggherrar samt studenter och lärare. 

Tidningen Trä startade 1986 och har en tryckt upplaga på 20 000 exemplar och ges ut 

fyra gånger per år.  

- Det ska bli mycket spännande att få utbyta erfarenheter och insikter om träarkitektur 

med de övriga redaktionsmedlemmarna. Jag hoppas kunna bidra till att utveckla 

träarkitekturen såväl i Sverige som internationellt, och då är Tidningen Trä en utmärkt 

plattform, säger Rahel Belatchew Lerdell. VD och grundare, Belatchew Arkitekter. 



 
 
 

Rahel Belatchew Lerdell kommer även verka som krönikör i Tidningen Trä och den första 

krönikan – ”Drömmen om ett bankpalats i trä” – finns publicerad i det aktuella numret (nr 4 

2012). 

 

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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