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Magnus Meyer till Belatchew 
 

 Foto WSP 

Belatchew tar in Magnus Meyer som styrelseledamot. 
 
Magnus Meyer lämnade analys- och teknikkonsultföretaget WSP vid årsskiftet efter åtta år som vd för 
Sverige, Norden och Europa. Sedan dess arbetar han med egna investeringar, rådgivning samt 
styrelseuppdrag. Belatchew står inför en kraftig tillväxtfas med siktet inställt på att bli 100 
medarbetare. Företaget behöver växa för att kunna möta kundernas förväntningar och det måste ske 
med oförändrad hög kvalitet och med nytänkande. Under den tillväxtresan ser Belatchew fram emot 
att få ta del av Magnus kunskap och erfarenheter. 
 
- Vi är glada och stolta att Magnus valt investera sin tid i Belatchews styrelse. Han har gjort 
tillväxtresor i branschen flera gånger tidigare och har stor erfarenhet av att leda stora och breda 
organisationer med bibehållen närhet till kund, säger Katarina Wallin, styrelseordförande i Belatchew. 
 
Under Magnus Meyers tid som vd etablerades WSP i nio nya länder i Europa, samtidigt som koncernen 
växte från 14 000 till 55 000 anställda. 
 
- Belatchew har ett starkt varumärke och höga ambitioner, vilket jag tycker är spännande. Jag hoppas 
kunna bidra med mina erfarenheter från bygg- och fastighetsbranschen i allmänhet, och 
snabbväxande konsultföretag i synnerhet, säger Magnus Meyer. 
 
Magnus Meyer ersätter Kristina Alvendal som lämnar sitt uppdrag efter drygt fyra år. Belatchew 
styrelse består nu av Katarina Wallin (ordförande), Magnus Meyer, Rahel Belatchew och Marcus 
Sandberg. 

Kontaktuppgifter 
Katarina Wallin, styrelseordförande, tel 070-518 83 98, katarina.wallin@evidensgruppen.se 
Magnus Meyer, ledamot, tel  070-398 54 44, magnus.meyer@ashton.se 
Rahel Belatchew, VD, tel 070-174 94 32, rahel@belatchew.com 
Webb: https://belatchew.com/, Twitter och Instagram: @belatchew 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Om Belatchew 
Belatchew är en arkitektbyrå baserad i Stockholm. För oss är arkitektur något som rör alla. En byggnad spelar en roll i en 
mycket större berättelse än den om fasader, tak och form. Den hör ihop med sina människor och sin omgivning och fyller ett 
syfte på platsen där den står. Vi är din samarbetspartner som tänker nytt. För att skapa det som håller länge måste vi ibland 
testa nya sätt att se på gamla lösningar. Vår roll som arkitekt är att utmana och vara den som driver framåt, samtidigt som vi 
krokar arm. Alla som skapar tillsammans med oss känner att de är en viktig del av processen. Alla som rör sig och lever på 
platsen är med i historien. Så skapar vi värde till rätt pris. Till staden, till omgivningen, till alla som rör sig. Det vi skapar är till 
dig. Vi är Belatchew. 
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