
Förändringar hos Mareld   

Bokförlaget Mareld startade 1988 och har tills dags dato givit ut drygt 100 titlar. Senare tillkom 

verksamhet i form av fysisk bokhandel och nätbokhandel specialiserad på böcker för professionella i 

människovårdande yrken. I bokhandeln har under åren även förekommit uppskattad verksamhet i form 

av författarträffar, samtalskvällar, Sokratiska kaféer etc. 

Till Mareld har även knutits ett nätverk av meriterade konsulter som arbetat med handledning och 

utvecklingsarbete av individer, grupper och organisationer. 

Marelds hemsida (www.mareld.se) har med åren blivit en viktig informationskälla för många. 

Nu sker viktiga förändringar i verksamheten 

Bokförlaget Mareld har förvärvats av Studentlitteratur AB. Överlåtelsen sker formellt den 3 maj 2010. 

Det innebär att Studentlitteratur tar över både utgivning och försäljning av Bokförlaget Marelds böcker. 

Bengt Weine kommer fortsättningsvis att arbeta som förlagskonsult inom psykologiområdet på 

Studentlitteratur, vilket säkrar en smidig övergång för både Marelds författare och titlar.  

Marelds bokhandel kommer att läggas ner i slutet av juni 2010. En utförsäljning av vårt lager kommer 

att starta under våren. Håll utkik på vår hemsida efter exakt startdatum. Vi kommer dock att fortsätta ta 

in och sälja aktuella böcker som vanligt fram till slutet av juni.  

Nätbokhandeln kommer att försvinna i sin nuvarande form. Boksortimentet kommer successivt att 

minska. De artiklar vi kommer att fortsätta att sälja och marknadsföra är de samtalskort som vi har 

specialiserat oss på under senare tid. Det innebär att vi kommer att ha mer utrymme för t ex 

utbildningar och annat material för användare av samtalskort och liknande material. Mer information 

och resurser (tips om användande) kommer på vår hemsida (www.mareld.se). 

Konsultnätverket kommer att finnas kvar. Här kan ni som behöver resurser för handledning, 

utbildning, grupp-, ledarskaps- och organisationsutveckling hitta just de personer som passar era 

behov. 

Samtalskvällar, seminarier etc. Det är idag oklart hur vi kommer att fortsätta med dessa aktiviteter. 

Hemsidan www.mareld.se. Vår ambition är att hemsidan ska fortsätta vara en viktig resurs för sådant 

som händer inom fältet. Vi vet t ex att kursannonserna når ut till en stor och bred publik. Sidan 

kommer att byggas om kontinuerligt för att bättre passa den kommande verksamheten. 

Personal och lokaler. I Mareld Kompetens AB kommer ägarna Bengt Weine och Katarina Gustafsson 

arbeta vidare. Våra uppskattade medarbetare Ove Ledin och Åsa Nylander kommer att gå till andra 

arbeten. Mareld Kompetens finns kvar på Hälsingegatan 1, 113 23 Stockholm, där vi kommer att ha 

kontor, grupp- och samtalsrum. 

Kontakt. Ni kan nå oss som tidigare på telefon 08-339987, på e-post info@mareld.se (allmänna frågor) 

samt  order@mareld.se (beställningar av samtalskort och böcker). 

För att hålla er uppdaterade om vad som händer rekommenderar vi att ni använder vår hemsida 

www.mareld.se samt anmäler er till vårt nyhetsbrev på nyhetsbrev@mareld.se 

Stockholm 100503      

Bengt Weine och Katarina Gustafsson 
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