
 

 

Nya ägare av Mundekulla Kurs Retreat Konferens Center 

Mundekulla (36195 Långasjö / Kalmar kommun), 8 December 2022 

 

Peter Elmberg och Martin Studer har idag gemensamt meddelat att Mundekulla Kurs Retreat 

Konferens AB säljs till Bluerain Partners Group AG, från och med den 1 januari 2023. Bluerain 

Partners Group är ett familjeföretag bildat i Schweiz, som ägs av Martin och Galina Studer-

Maloshenko, och kommer att fortsätta att arbeta med teamet som redan bidragit till Mundekulla 

Kurs Retreat Konferens Center under Peters ledning. 

 

 

 

Peter Elmberg, kommenter försäljningen “Efter 25 år med detta vackra center är jag mycket 

tacksam över att ha hittat nya förvaltare i Martin och Galina Studer-Maloshenko, som kommer 

att driva denna unika plats i en liknande anda. Samtidigt har de ambitionen att utforska nya vägar. 

Det har varit en fantastisk och meningsfull resa att lägga grunden för en plats för kreativitet och 

personlig utveckling. Jag ser fram emot att se verksamheten utvecklas vidare mot nya mål och att 

jag för min del kommer att ha mer tid för min familj, musiken och för att driva mina egna 

projekt, däribland att fortsätta arrangera en del events på Mundekulla. “ 

Martin Studer fortsätter: “Från början fascinerades vi av den vision och omsorg som fastighetens 

designers, Berndt Elmberg, Peter Elmberg och Anne Solveig lade in i det övergripande konceptet  



 

 

för denna unika verksamhet. Mundekulla ska fortsätta att vara en underbar plats för fred där 

människor kan dra sig tillbaka och få ny energi. I en tid av klimatförändringar och global oro, samt 

social omvandling på många sätt, ser vi ett tydligt behov av platser som Mundekulla. Mundekulla 

passar perfekt in i vår egen riktning och engagemang.” 

Mundekulla Kurs Retreat Konferens AB kommer att fortsätta att positivt påverka växande och 

utveckling för många olika grupper av människor. För att starta 2023 på en solid boknings-status 

avtalades permanenta kontrakt med det berörda teamet och alla kontrakt som förhandlades 

fram av den tidigare ägaren med kunder och andra affärspartners kommer bestå. 

Om framtidsplanerna för Mundekulla kommenterade Martin Studer: “Det är vår ambition att 

utveckla centret för enskilda gäster såväl som för affärsteam, som vill utveckla hållbara modeller 

för framtiden. Dessutom tror vi att fastigheten kan utvecklas till att bli en förebild för biologisk 

mångfald. Vi hoppas att Mundekulla kommer att nå bortom Småland, Sverige, och även utanför 

landet.“ Och han betonade: “Det är vårt åtagande att utveckla denna mycket speciella plats i en 

takt och på ett sätt som är lämpligt som en integrerad del av lokalsamhällena runt Emmaboda, 

som kan bidra till välståndet och attraktiviteten i denna underbara region i Kalmar län. 

Mundekulla utvecklades till vad det är idag under 25 år. Vi ger oss nu ut på en resa för de 

kommande 25 åren. » 

 

Om Mundekulla Retreat Center 

Mundekulla Kurs Retreat Konferens Center AB är ett ekologiskt kurs -, retreat-och 

konferenscenter som ligger på Smålands landsbygd i Sverige, nära byn Emmaboda i Kalmar 

Kommun. Anläggningen består av ca 1200 kvm uppvärmd konferensyta spridda över sex fint 

restaurerade byggnader, med logi för över 100 gäster. Retreat centretligger på en 70 ha fastighet 

i vacker natur med skog, vandringsleder, ängar och badsjöar som erbjuder många möjligheter till 

aktivitet och avkoppling. På Mundekulla samlas människor för kurser, konferenser och festivaler, 

från 15-300 personer, för personlig utveckling, mindfulness, kreativitet, balans med naturen och 

fokus på närande mat. Mest känd är den årliga Mundekulla-festivalen på sommaren, som 

kommer att organiseras av Peter Elmberg 2023 för 25:e gången. 

Mundekulla bygger på hållbara principer sedan starten för 25 år sedan. Allt började 1998 med 

att omsorgsfullt restaurera 1800-tals gården under ledning av Berndt Elmberg, Peters far. Kort 

därefter gick Anne Solveig med som bar på en dröm om ett kurscenter. Mundekulla har genom 

åren uppmärksammats med flera utmärkelser, inte minst för sitt hållbarhetsarbete. 

 

Om Bluerain Partners Group och de nya ägarna 

Martin och Galina Studer-Maloshenko äger företaget Bluerain Partners Group AG i Schweiz 

("BRP"). De bor tillsammans i Schweiz i Zurich-området, som också är hemregionen för deras 

fyra vuxna barn. 



 

 

BRP är ett familjeföretag i Schweiz. Martin och Galina Studer-Maloshenko grundade BRP 2020 

för att kombinera sina entreprenörserfarenheter baserat på forskning och insikter, lösningar för 

tillgångs-och förmögenhetsförvaltning, tillgång till riskkapital och annan finansiering samt 

projektlednings kapacitet. Dess huvudsakliga fokus ligger på vetenskapsbaserade metoder för 

livslängd, biologisk mångfald, hållbara energilösningar och metoder för att förbättra hur 

människor samarbetar i en digitalt förstärkt värld. 

BRP är medlem i Digitalschweiz (https://digitalswitzerland.com), ett schweiziskt omfattande 

branschövergripande initiativ som syftar till att stärka och förankra Schweiz som en ledande 

global plats för digital innovation, och per 1 januari 2023, en beskyddsmedlem i den Schweizisk-

Svenska Handelskammaren i Stockholm, (https://swisscham.se). 

Martin Studer, född schweizisk medborgare, är en Master of Arts (Ekonomi och 

företagsekonomi) och certifierad revisor (Schweiz). Innan han grundade BRP hade Martin globala 

ledande roller i marknadsledande företag inom olika branscher. Han påverkade lönsam utveckling 

i företag från frö till tillväxt och hållbart värde, för sammanlagt 4 000 personer i över 80 länder. 

Som tankeledare och talare bidrar Martin till olika akademiska och offentliga nätverk och format. 

Galina Studer-Maloshenko föddes i Ukrainas, blev rysk medborgare i samband med 

Sovjetunionens upplösning och har permanent uppehållstillstånd i Schweiz sedan 2015. Hon har 

en magisterexamen i redovisning och revision, är medlem i Association of Chartered Certified 

Accountants (UK), certifierad internrevisor och certifierad Bedrägerigranskare. Galina tjänstgjorde 

som styrelseledamot för en professionell icke-kommersiell organisation och som 

revisionsutskottets ordförande/medlem för olika privata företag. 

Båda har dragit sig tillbaka från sina företagsroller för att fokusera på att påverka utvecklingen 

och främja innovation inom hållbarhet. 

 

Kontaktuppgifter: 

Martin Studer, e-mail: info@bluerainpartners.com; +41 79 689 67 90 

Peter Elmberg: peter@mundekulla.se; +46 73 080 71 30 
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