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Introduktion

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna
och medborgarna. Genom att skapa direkta möten hjälper arrangemanget till att motverka
utanförskapet i förorterna och misstron mot politiker. Genom att locka partiledarna från
samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar
Järvaveckan till att öka förutsättningar för boende att engagera sig i politiken,
delta i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan. Järvaveckan
handlar inte endast om Järvaområdet utan om alla utsatta områden i hela landet.
Var med och bygg social hållbarhet på plats!
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Parti och temadagar
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Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni

Feministiskt Initiativ
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna

Gudrun Schyman
Jan Björklund
Annie Lööf
Ebba Busch Thor
Gustav Fridolin
Ulf Kristersson
Jimmie Åkesson
Jonas Sjöstedt
Stefan Löfven

Jämlikhet och jämställdhet
Hälsa och omsorg
Företagande och entreprenörskap
Integration och migration
Skola och utbildning
Arbetsmarknad och etablering
Delaktighet och valdeltagande
Bostad och stadsmiljö
Trygghet och insatser
Temadagarna gäller endast för programpunkter anordnade av Järvaveckans
arrangör – The Global Village. Temadagarna diskuteras varje dag under tre
paneler: medborgarpanel, näringslivspanel och politikerpanel. Utställare och
partier behöver inte förhålla sig till dagens tema i sina anföranden och
aktiviteter.
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Vad är Järvaveckan?

Vad är Järvaveckan?

Järvaveckan anordnas på Spånga Idrottsplats mittemellan Tensta Centrum och
Spånga Station, ca 15 minuter från Stockholm Central. Den fysiska platsen
erbjuder en uppsjö av samhällsaktörer från olika sektorer och branscher ett
utrymme att inbjuda till samtal och möten med de boende i området, besökare
från hela Stockholms Stad och tillresande från hela landet.
Järvaveckan är ett initiativ från den ideella föreningen The Global Village. En
partipolitiskt och religiöst obunden förening med hemvist i Hjulsta. Föreningens
verksamhet har som huvudsyfte att stärka demokrati, medborgerlighet och
gemenskap. Föreningen utgör en plattform för samhällsengagemang med fokus
på integration, kultur, utveckling och mångfald. The Global Village driver Järva
Filmfestival, Järva Science med föreläsningar och seminarier, samt
Järvaveckan.
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Hur kan min organisation delta?
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Hur kan min organisation delta?

Varför ska jag vara med?
Järvaveckan bygger på Almedalstraditionen av öppna och
tillgängliga samtal utan barriärer och förlägger den till en
av vår tids största politiska fokuspunkter – utsatta
områden.

Hur gör jag för att vara med?
Vi vill att så många som möjligt ska kunna närvara med
sina organisationer. Vi erbjuder allt från mindre
utställningstält på korttid till seminariescener och
sponsorskap.

Varje företag, organisation och institution är en viktig
pusselbit när vi vill visa upp och bjuda in till hela
samhällets bredd. Du behövs!

Lokala, resurssvaga ideella organisationer och
näringsidkare erbjuds en rabatterad hyra. Alla andra,
inklusive resursstarka ideella organisationer, deltar till
ordinarie pris.
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Information

Datum
9 – 17 juni

Öppettider
15.30 – 20.00

Scener
Huvudscen
Idrottshallens scen
(300 sittplatser)

Seminarietält
8m x 10m
(80 sittplatser)

Utställningstält
6m x 6m
(avsedda för huvudpartners)
5m x 5m
(avsedda för samarbetspartners)
4m x 4m
3m x 3m

Uthyrningsperiod
Period 1
9 juni – 13 juni
Period 2
14 juni – 17 juni

Utställningstält och scener

Huvudpartnerpaket

Inredning:

•
•
•
•
•
•

• 4 barstolar och 2 ståbord
• 55” skärm på stativ
• Anslagstavla 2x1 meter samt matta i
valfri standardkulör
• Elanslutning (1000 Watt)

6x6m tält vid gott läge under samtliga nio dagar
2h programpunkt på seminarietält ingår (värde 30tkr)
Tillgång till ackrediteringsområde (2 pers)
Exponering av logotyp vid entré
Logotyp i programmet
Exponering i våra mediekanaler med mindre logotyp,
t.ex. hemsida och inlägg på sociala medier, samt
Twitter trend (1 dag – värde 80 tkr)

Utställningsyta: Täta hårda väggar på baksida och halva
sidorna. Glas på resterande halvor av sidorna och front samt
dubbeldörr i glas.

Ordinarie pris:
Kontakta oss för mer information:
sponsor@theglobalvillage.se
+46739077509
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Utställningstält och scener

Samarbetspartnerpaket

Inredning:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

5x5m tält vid gott läge under samtliga nio dagar
1h programpunkt på seminarietält ingår (värde 15tkr)
Exponering av logotyp vid entré
Logotyp i programmet
Exponering i våra mediekanaler med mindre logotyp,
t.ex. hemsida och inlägg på sociala medier

Utställningsyta: Mjuka tältsidor; vita sidor och baksida,
front i klar mjuk vinyl

2 barstolar
2 ståbord
55” skärm på stativ
Anslagstavla 2x1 meter
Elanslutning (1000 Watt)

Ordinarie pris:
150 000 kr
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Utställningstält och scener

Utställningstält 4x4m Mellan

Inredning:

• Tält för närvaro vid Mötesplatsen. För myndigheter,
företag och organisationer.

• 2 barstolar
• 1 ståbord
• Elanslutning (1000 Watt)

Utställningsyta: mjuka tältsidor; vita sidor och baksida, front i
klar mjuk vinyl.

Ordinarie pris:
• 60 000 kr / 9 dagar
• 30 000 kr / 4 dagar
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Utställningstält och scener

Utställningstält 3x3m Mini

Inredning:

• Tält för närvaro vid Mötesplatsen. Endast för
resurssvaga ideella föreningar och lokala näringsidkare.

• 1 ståbord
• Elanslutning (1000 Watt)

Utställningsyta: mjuka tältsidor; vita sidor och baksida, front i
klar mjuk vinyl.

Ordinarie pris:
Rabatterat pris för resurssvaga organisationer:
• 16 000 kr / 9 dagar
• 8 000 kr / 4 dagar

14

Utställningstält och scener

Seminarietält
• Används för seminarier, mindre föreläsningar,
rundabordssamtal, mingel, workshop m.m.
Beskrivning: Hårda tältsidor på bakre kortsida samt halva
långsidorna. Resterande i klar mjuk vinyl.

Inredning:
• Plats för ca 80 personer
• Inkluderar teknisk utrustning, ljud &
ljus-system, TV-skärm, scen 2m, 4 stolar
och två mindre bord på scenen.
Tekniker ingår inte

Ordinarie pris:
15 000 kr/h
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Utställningstält och scener

Idrottshallens scen
• Utnyttjas för större föreläsningar, seminarier m.m.
300 sittplatser

Inredning:
• Ljud, ljus och tekniker inkluderat

Ordinarie pris:
25 000 kr/h
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Utställningstält och scener

Tillgång till tält och hålltider
Ni kan ta in material till tältet med bil mellan kl. 9.30 – 11.00
kl. 11.00 stängs ingången och inga flera bilar kommer att
släppas in. Det är polisens beslut och för allas säkerhet. Ni
kan fortfarande ta in material men då får ni bära in dem och
genomgå strikt säkerhetskontroll av polisen.
Ni får ta ut material med bil kl. 21.00 – 22.00. Vi stänger
ingången för bilar kl. 22.00.
Utställarna är ansvariga för sina tält och material.

Säkerhet och förvaring av
värdefull egendom
Utställarna är ansvariga för egendom av
värde. Ni får förvara värdefull egendom i
vår container, men vi är inte ansvariga för
eventuell förlust.
Området kameraövervakas och
nattväktare kommer att patrullera
området på kvällstid.
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Karta
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Hur tar jag kontakt?

Hur tar jag kontakt?

Har du frågor?
• Ladda ner ”Allt om Järvaveckan” på vår hemsida för ännu mer information
• Om du fortfarande inte fått svar är du välkommen att kontakta projektledaren
Rozerin Orucoglu på info@theglobalvillage.se eller 072 246 5377
Vill du boka ditt deltagande?
Gå in på http://jarvaveckan.se för att göra din anmälan. Fakturering sker i
samband med godkänd ansökan. Fakturan skickas via e-mail/post och betalas
senast 30 dagar från fakturadatumet.
Vill du ha mer information om hur du kan bidra som en
långsiktig partner till Järvaveckan?
Välkommen att kontakta Ahmed Abdirahman 073 907 7509 eller Juan Eriksson
sponsor@theglobalvillage.se för mer information.
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