
Välkomna till Bokhandelskvällar på Nalen! 
 

Nu är det dags att anmäla sig till årets Bokhandelskvällar på Nalen. I höst blir det alltså igen två kvällar, 

uppdelat på olika förlag. På samma sätt som föregående år blir det mat och dryck vid sittande bord. Vi 

har plats för 200 personer. Välkomna både tisdagen den 16 oktober och tisdagen den 13 november till 

två helkvällar med information om höstens bästa böcker från våra ledande svenska förlag.  

 

Plats: Nalen – lokalen ”Stora Salen” – Regeringsgatan 74 

 

Så här ser programmen ut; 

 

Tisdagen den 16 oktober 2018 

19.00 - 19.20 Lind & Co  

19.20 - 19.30 Leopard  

19.30 - 19.50 Historiska Media 

19.50 - 20.10 Alfabeta  

20.10 - 20.30 Printz 

20.30 - 20.50 Kaffe 

20.50 - 21.10 Brombergs 

21.10 - 21.30 Ordfront 

21.30 - 21.40 Lilla Piratförlaget 

21.40 - 22.00 Piratförlaget 

20.00 - 22.20 Hemming & Baggfelt 

22.20 – 24.00 Mingel, baren är öppen och bokpåse till alla 

 

Tisdagen den 13 november 2018 

19.00 - 20.00  Norstedts, Rabén & Sjögren, Massolit och B. Wahlströms  

20.00 - 20.15 Max Ström   

20.15 - 20.35 Kaffe 

20.35 - 21.45  Bonnierförlagen 

21.45 - 22.15  Natur & Kultur 

22.15 - 24.00  Mingel, baren är öppen och bokpåse till alla  

 

Arrangör är Stockholmskretsen av Svenska Bokhandlareföreningen.  

Alla kostnader, utom ditt besök i baren, betalas vänligen av förlagen.  

 

Avsikten med detta arrangemang är att förlagen skall informera oss i Stockholmskretsens boklådor om 

höstens bokutgivning, så att vi blir en bättre försäljningskanal än våra konkurrenter! Vi har också 

uppmanat förlagen att vara frikostiga med läsexemplar! 

 

Stockholmskretsen består av 75 boklådor från Östhammar i norr till Södertälje i söder.  

 

Anmälan med antal deltagare, sker butiksvis till nalen@booksellers.se senast måndagen den 8 oktober, 

för kvällen den 16 oktober, respektive måndagen den 5 november, för kvällen den 13 november. 

Tidigare år inträffade tyvärr att en del personer som var anmälda inte kom vilket resulterade i onödiga 

kostnader för beställd mat och dryck. I år debiteras därför oanmäld frånvaro på hemmavarande butik 

med 300 kr per person.  

 

Vi hoppas verkligen att du tar detta tillfälle i akt att, under gemensamma och lättsamma former, lära dig 

mer om det som är vårt största intresse – böcker! 

 

Vi ses! 

Med vänliga bokhandelshälsningar 

 

Annika Hellman            Maria Edsman  Mats Ahlström 

Ordförande i Stockholmskretsen VD Akademibokhandeln Projektansvarig 
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