Generationsskiftet: Samme ånd - ny energi
Som led i et løbende generationsskifte har partnerkredsen i Alex Poulsen Arkitekter fundet sit fodfæste, og består nu af det perfekte match af kreative, tekniske og
administrative kompetencer.

En tegnestue i transformation
Alex Poulsen Arkitekter har, med respekt for virksomhedens lange historie, gennemgået en markant transformation, som understøtter de strategiske ambitioner og vækstmål, som den nye
partnerkreds har sat. Som led i denne markante transformation har APA gennemgået et løbende
generationsskifte, som nu er helt på plads. Partnerkredsen udgøres nu af de fire partnere, Rasmus Bernhard Nielsen, Sonia Bom, Jonas Hviid Mønster som administrerende direktør og nyeste
tilkomne, Elizabeth Hjortborg, som vil fungere som Tegnestueleder.
“Vi har som ledergruppe hele tiden passet utroligt godt sammen, og nu hvor jeg også er trådt ind i
partnergruppen, føler jeg, at jeg er landet i verdens bedste 4-kløver”, siger Elizabeth Hjortborg.
Partnergruppen udgør derfor nu et perfekt match af kreative, tekniske og administrative kompetencer, og partnerne stræber fortsat efter at være en af Skandinaviens førende arkitektfaglige
rådgivere inden for det mere komplicerede byggeri, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed, flow
og optimering af arbejdsprocesser.

Gamle dyder nytænkes
Alex Poulsen Arkitekter blev etableret i 1944. I knap 80 år har APA altid haft sikkerheden og mennesket i fokus. Disse to aspekter udgør fortsat kernen i APA – både i vores projekter og virksomhedskultur. Sådan vil det også være i fremtiden. Tegnestuen favner flere fagområder, men fokuserer i
fremtiden endnu mere på arkitektur, der udvikler mennesker og samfundet.
“Vi er stolte af at være en gammel virksomhed, som formår at arbejde med de principper, som
stammer helt tilbage fra tegnestuens etablering. I takt med dette generationsskifte har vi genfundet os selv på den helt optimale måde, hvor vi holder fast i de gamle dyder, men leverer vores
rådgivning mere nytænkende, mere nuanceret og i et lettere tilgængeligt format”, udtaler Jonas
Hviid Mønster, administrerende direktør i APA.
APA arbejder i dag ud fra en tilgang, der fokuserer på at løse opgaver med en god og åben kommunikation med bygherrer med det formål, at der kan træffes de bedste beslutninger. Inspirerende
visualiseringer og diagrammer er blevet en del af vores opgaveløsning, således at tegnestuens
stærke skriftlighed og grundige analyser nu også bakkes op af grafisk formidling på højeste niveau.

Visionen tankes op
For at imødekomme den aktuelle efterspørgsel - både nationalt og internationalt har Alex Poulsen Arkitekter netop ansat flere medarbejdere, herunder tunge profiler inden for projektering og
bygherrerådgivning, hvilket skal bidrage til den fremtidige udvikling af tegnestuen.
Alex Poulsen Arkitekter ønsker, med sine ca. 25 medarbejdere, at fokusere på projekter, hvor
opgavens formål er forenelig med tegnestuens formål, nemlig at skabe arkitektur, der former og
gavner samfundet.
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