
Ny kraft och partner in på Rstudio for Architecture! 

Vi kan nu med stolthet presentera Mikael Rücker, som ny partner hos oss på Rstudio. 
Mikael har en stark gestaltningskompetens och kommer med lång erfarenhet från 
profilerade arkitektkontor. Med Mikael vässar vi vår kompetens ytterligare inom  
bostadsarkitektur och kontor, och vi är mycket glada och taggade att ha med oss 
Mikael på vår utvecklingsresa!  

Mikaels ankomst är också en del i vår fortsatta ägarförändring där grundaren 
John Johansson nu lämnat över stafettpinnen till nya krafter.  
Rstudio for Architecture drivs nu av Carl Birath, Sofia Andersson och  
Mikael Rücker som partners. John kommer fortsatt finnas med i utvalda projekt och 
bidra med sin seniora expertis, framför allt inom vårt viktiga handelssegment.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Det känns riktigt, riktigt kul att få förtroendet att vara en pusselbit i Rstudios framtid 
och få möjligheten att bygga vidare på denna positiva och starka grund företaget  
byggt upp. Jag ser fram mot att dela med mig av mina erfarenheter, med ambitionen 
att stärka vår profil ytterligare och bredda vår kompetens.   - Mikael Rücker
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Känns fantastiskt att få fortsätta utvecklas med Carl och nu också 
tillsammans med Mikael!  Vi har alla tre relativt olika, kompletterande 
drivkrafter och egenskaper samtidigt som vi delar viktiga grundvärderingar.

Carl och jag har under de senaste fyra åren skapat fina relationer med  
befintliga och nya kunder. Vi har många spännande projekt med olika innehåll  
och framför allt i tidiga skeden vilket bådar gott framåt. Nu tar vi ytterligare kliv  
och spetsar till oss kring gestaltningsfrågorna med målet inställt på fler lustfyllda 
projekt med resultat i byggnader och platser som bidrar. 

Ser fram emot att få fortsätta arbeta, utmanas och att testa nya vägar  
tillsammans med vårt grymma Rstudio-team, med tillit och glädje som viktiga 
grundbultar!  
– Sofia Andersson VD Rstudio for architecture
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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