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om ändringar. Besök gärna vår hemsida för den senaste informationen: http://jarvaveckan.se/
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Om Järvaveckan
Järvaveckan är ett initiativ av 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. Läs mer om föreningen här: www.theglobalvillage.se

Syfte
Syftet med Järvaveckan är att minska avståndet mellan makthavare och medborgare. Genom
att skapa direkta möten och samtal hjälper arrangemanget till att motverka utanförskap och
öka valdeltagandet i förorterna. Genom att locka partiledarna från samtliga riksdagspartier
och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka
förutsättningarna för alla medborgare att engagera sig i politiken, delta i samhället och sätta
sina prioriterade frågor på den politiska agendan.
Järvaveckan ger partierna möjlighet att framföra sina lösningar på utbildningsfrågor,
trygghetsfrågor och integration på arbetsmarknaden till de grupper som påverkas mest av
politikernas beslut.

Programmet
Järvaveckan består bland annat av partiledartal, föreläsningar och seminarier med politiker,
arbetsmarknadsparter och lokala aktörer. För att också öka förståelsen kring var beslut fattas
bjuds politiska representanter in från alla nivåer: stadsdel, kommun, landsting och riksdag.
Det levande navet för Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag,
föreningar, myndigheter och organisationer inbjuds för att vara på plats och bidra med
expertis, perspektiv och att skapa dynamiska möten och samtal mellan samhällsaktörer och
besökare - såväl från Järva som från resten av staden och hela landet.

Tid och plats
Järvaveckan pågår mellan 9 – 17 juni, 2018 och öppettiderna är 15:30 – 20:00.
Järvaveckan anordnas på Spånga Idrottsplats, som ligger 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 till samtal och möten med
de boende i området, besökare från hela Stockholms Stad och tillresande från hela landet.
Från T-Centralen tar du dig enkelt till Spånga Idrottsplats med tunnelbana och buss. Ta först
blå linje 10 mot Hjulsta och gå av vid Tensta. Promenad på 10 min. Du kan även ta pendeltåg
till Spånga station och sedan ta någon av bussarna 179, 118, 514 och 512 till Spånga IP.
Det finns få parkeringsplatser i närområdet. Vi rekommenderar att åka kommunalt för att
undvika onödig trängsel på gatorna och belastning på miljön.
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Varför ska du vara med?
Som utställare
Järvaveckan bygger på den svenska Almedalstraditionen. Järvaveckans relevans och
dragningskraft handlar just om att ena samhällets olika aktörer på en och samma plats. Om
Almedalen bygger mer på sin anrika historia så handlar Järvaveckan mer om den geografiska
platsen för att sätta fokus på samtliga utsatta områden i Sverige. Dessa områden används idag
för att berätta olika historier om vårt land – om allt från multikulturell potential till ojämlikhet
och segregation.
Sveriges 61 så kallade utsatta områden rymmer 500 000 människor – det är 5% av Sveriges
befolkning. Som företag, myndighet eller förening spelar du en väldigt stor roll i att skapa en
ny och modig grund för demokratisk utveckling i Sverige. Genom att medverka riktar du inte
bara landets ögon och intresse mot Järva utan mot alla de frågor som Sveriges områden med
lägst valdeltagande ställer till samhället. Den diskussionen behöver börja där den hör hemma.
Du kan göra det möjligt.

Som besökare
Alla besökare bidrar till stämningen och det kulturella samt intellektuella utbytet som platsen
erbjuder. Vare sig du är privatperson eller besöker Järvaveckan i egenskap av din
professionella roll så är du hjärtligt välkommen. För besökare är evenemanget gratis.

Vilka partier deltar?
Alla åtta riksdagspartier deltar: Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet,
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna samt Feministiskt
Initiativ. Dessa får en egen partidag och håller partiledartal.
Övriga partier är välkomna men får inte en egen dag eller hålla partiledartal. Ett krav är att
partiet står upp för alla människors lika värde och andra grundläggande demokratiska värden.

Partidagar och partiledartal
Datum
lördag 9 juni
söndag 10 juni
måndag 11 juni
tisdag 12 juni
onsdag 13 juni
torsdag 14 juni
fredag 15 juni
lördag 16 juni
söndag 17 juni

Parti
Feministiskt Initiativ – Gudrun Schyman
Liberalerna – Jan Björklund
Centerpartiet – Annie Lööf
Kristdemokraterna – Ebba Busch Thor
Miljöpartiet – Gustav Fridolin
Moderaterna – Ulf Kristersson
Sverigedemokraterna – Jimmie Åkesson
Vänsterpartiet – Jonas Sjöstedt
Socialdemokraterna – Stefan Löfven
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Program på huvudscenen
Program på huvudscenen arrangeras av The Global Village och deltagare under dessa paneler
avgörs av arrangören. Nedan tabell visar dagliga program.
Tid
Program
16.00 – 16.45
Medborgarpanel
17.00 – 17.45
Näringslivspanel
18.00 – 18.45
Politikerpanel
18.50 – 19.00
Dagens kulturuttryck
19.00 – 19.45
Partiledartal

Temadagar
Järvaveckans dagar är indelade under olika teman. Temadagarna ska spegla i bästa möjliga
mån de frågor som är aktuella i de så kallade ”utsatta områdena”. Varje dag anordnar
arrangören bakom Järvaveckan, The Global Village, tre olika panelsamtal knutna till dagens
tema. Dessa panelsamtal är medborgarpanel, näringslivspanel samt politikerpanel.
Utställare och partier behöver inte förhålla sig till dagens tema i sina anföranden och
aktiviteter, utan är fria att lyfta sina egna ämnen. Däremot är vår förhoppning att deltagande
företag eller organisationer ska bidra extra mycket under de dagar som motsvarar deras
kärnfrågor.
Datum
lördag 9 juni

Tema

söndag 10 juni

Hälsa och omsorg
Medellivslängden påverkas bland annat av var du bor. Människor
i förortsområden lever kortare. Men tillgång till hälsa är en
mänsklig rättighet och befolkningen ska erbjudas jämlik vård.
Hur ser det ut i praktiken? Vad behöver göras för att äldre ska ha
en värdig tillvaro, oavsett ursprung? Hur försäkrar vi oss om ett
långsiktigt hälsoperspektiv för de barn som växer upp i områden
som inte är de mest välbärgade?

måndag 11 juni

Företagande och entreprenörskap
Det svenska näringslivet består till 99% av småföretag. I ord
hyllas ofta entreprenörskapet, men många småföretagare vittnar
om svårigheter och hinder. Hur kan politiken stötta företagande
på ett sätt som kan bidra till en hållbar utveckling och
långsiktighet, samt ökad sysselsättning i förortsområden?

Jämlikhet och jämställdhet
Alla samhällen består av möten och krockar mellan många olika
kulturer, normer och identiteter. Hur kan vi i praktiken se till att
mångfalden i det svenska samhället är en självklar styrka istället
för en eftertanke? Och hur genomsyras denna strävan av
jämlikhet, jämställdhet och respekt för allas olikheter och
rättigheter, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, härkomst och
sexuell läggning?
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tisdag 12 juni

Integration och migration
Integration är en ömsesidig process, ett givande och tagande. Hur
kan samhället bidra till en hållbar integration och migration? Vad
är integration och när är man svensk? Var ligger ansvaret för god
integration? Hur får vi majoritetssamhället och näringslivet att ta
ett aktivt ansvar? Vad behövs för att det svenska samhället ska
kunna driva och utveckla en hållbar, human och inkluderande
migrationspolitik?

onsdag 13 juni

Skola och utbildning
Utbildning är barn och ungas nyckel till den framtid de drömmer
om. Men skolresultaten i utsatta områden sjunker och
segregationen märks tydligt över klassgränser. Hur skapar vi en
skola där alla barn och unga får samma möjligheter till en god
utbildning, där världar möts oavsett ort och bakgrund, och som
kännetecknas av jämlikhet, mångfald och jämställdhet? Hur
försäkrar vi oss om att utbildning värderas i arbetslivet?

torsdag 14 juni

Arbetsmarknad och etablering
Segregationen syns på arbetsmarknaden och den har nästan
uteslutande negativa effekter på de som kommit till Sverige från
länder utanför Europa och deras barn. Hur kan diskriminering
motverkas och hur kan kompetens bäst tas till vara? Hur bidrar
samhället och arbetsgivare bäst till lika förutsättningar och en
jämlik arbetsmarknad?

fredag 15 juni

Delaktighet och valdeltagande
I förortsområden finns ofta ett stort politiskt intresse och
engagemang i samtal i hemmet, skolan, föreningslivet eller
mellan vänner. Valdeltagandet är däremot ofta bland det lägsta i
nationella jämförelser. Hur ökar vi den demokratiska
delaktigheten, valdeltagandet och det politiska engagemanget i
områden där det kan göra störst skillnad?

lördag 16 juni

Bostad och stadsmiljö
Segregationen på den svenska bostadsmarknaden är ett faktum
som riskerar att cementeras ytterligare. Vilka insatser behövs för
att en persons möjligheter att skaffa ett eget boende inte ska
bestämmas av egna eller nedärvda förmögenheter? Hur kan vi
skapa fler bostäder på ett sätt som också hjälper till att bryta
segregationen? Och hur bygger vi städer på ett hållbart och
ansvarsfullt sätt för kommande generationer?

söndag 17 juni

Trygghet och insatser
När det talas om förortsområden i nyheter och politik så lyfts ofta
otrygghet som problem och hårdare tag som lösning. Hur kan
samhället ta ett helhetsgrepp för att skapa trygga områden också i
utkanten av städerna? Hur kan förorten bli föregångare för social
hållbarhet och positiv samhällsutveckling?

5

Bokning
För att boka ditt deltagande, vänligen fyll i ansökan på länken:
http://jarvaveckan.se/bokning/
När ansökningen är godkänd får du ett bekräftelsemail. Fakturering sker i samband med
godkänd ansökan. Alla ansökningar granskas utifrån Järvaveckans kriterier, läs mer om dessa
under rubriken ”Fakturering och villkor” på sida 9.

Kapacitet och utbud
Kapacitet
Utställare erbjuds flera lösningar för att organisera sin närvaro. Järvaveckan erbjuder många
möjligheter att delta: tält i olika storlekar, scen, samt välutrustade seminarietält.
Det finns också möjlighet att arrangera skräddarsydda ytor vid intresse. Kontakta då:
info@theglobalvillage.se Gäller förfrågan skräddarsydd inredning vill vi tipsa om utbudet hos
vår utställningspartner WorkMan Event: http://www.workman.se/uthyrning-online-shop/
Kontaktperson hos WorkMan Event: Mats Remnestål 08-410 356 68
monterservice@workman.se
Möjligheter till medverkan och närvaro:
Yta
Information
Scen
Idrottshallens scen (inomhus)
300 sittplatser
Ljud, ljus och tekniker inkluderat
Seminarietält
Storlek: 8m x 10m
80 sittplatser
Teknisk utrustning inkluderat

Utställningstält

Varje dag erbjuds följande timmar för bokning:
kl. 16.00 – 17.00 (varav 45min scentid)
kl. 17.00 – 18.00 (varav 45min scentid)
kl. 18.00 – 19.00 (varav 45min scentid)
Finns i storlekarna:
6m x 6m (avsedda för huvudpartners)
5m x 5m (avsedda för samarbetspartners)
4m x 4m
3m x 3m
Uthyrningsperioder är:
Period 1: 9 juni – 13 juni
Period 2: 14 juni – 17 juni
Notera att båda perioderna kan bokas samtidigt för tält under samtliga
nio dagar och fler än ett tält kan bokas av samma beställare.

Nedan angivna priser är exklusive moms. The Global Village är en allmännyttig förening och
tar därför inte ut moms på försäljning.
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Utbud
Nedan följer information om utbudet.
Yta
Bild
Utställningstält
3x3m Mini

Information

Pris

Tält för närvaro på
Mötesplatsen. Endast för
resurssvaga ideella
organisationer och lokala
näringsidkare.

Rabatterat pris
för
resurssvaga
organisationer:
8 000kr/period

Beskrivning av tält:
mjuka tältsidor; vita sidor
och baksida, front i klar
mjuk vinyl.
Inredning:
1 ståbord
Elanslutning (1000 Watt)
Utställningstält
4x4m Mellan

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

Ordinarie pris:
30
000kr/period

Beskrivning av tält:
mjuka tältsidor; vita sidor
och baksida, front i klar
mjuk vinyl.
Inredning:
2 barstolar
1 ståbord
Elanslutning (1000 Watt)
Används för seminarier,
mindre föreläsningar,
rundabordssamtal,
mingel, workshop m.m.

Seminarietält
8mx10m

Beskrivning av tält:
hårda tältsidor på bakre
kortsida samt halva
långsidorna. Resterande i
klar mjuk vinyl.
Inredning:
Plats för ca 80 pers
Inkl. teknisk utrustning,
ljud & ljus-system, TVskärm, scen 2m, 4 stolar
och två mindre bord på
scenen.
Tekniker ingår inte
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Ordinarie pris:
15 000kr/h
(varav 45min.
scentid)

Yta

Bild

Samarbetspartnerpaket

Information

Pris

Ingår:
-5x5m tält vid attraktivt
läge samtliga nio dagar
-1h programpunkt i
seminarietält (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

Ordinarie pris:
150 000 kr

Beskrivning av tält:
Mjuka tältsidor; vita sidor
och baksida, front i klar
mjuk vinyl.
Inredning:
2 barstolar
2 ståbord
55” skärm på stativ
Anslagstavla 2mx1m
Elanslutning (1000 Watt)
Ingår:
-6x6m tält vid mycket
attraktivt läge samtliga nio
dagar
-2h programpunkt i
seminarietält (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.
- Promoted Trend på
Twitter (1 dag – värde 80
tkr)

Huvudpartnerpaket

Beskrivning av tält:
täta hårda väggar på
baksida och halva sidorna.
Glas på resterande halvor
av sidorna och front samt
dubbeldörr i glas.
Inredning:
4 barstolar och 2 ståbord
55” skärm på stativ
Anslagstavla 2x1 meter
samt matta i valfri
standardkulör
Elanslutning (1000 Watt)
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Kontakta:
+46739077509

Idrottshallens scen

Scen inomhus för
seminarier,
föreläsningar m.m.

25 000 kr/h

Inredning:
Sittplatser för ca 300
pers
Ljud, ljus och
tekniker inkluderat.

Riktlinjer för Mötesplatsen
Det är deltagande parts skyldighet att ange information som är korrekt och fullständig vid
ansökan om bokning. Utställaren ansvarar för eget material och för att erhållet material
återlämnas i likvärdigt skick. Järvaveckan är ett evenemang som syftar till att stärka
demokratisk delaktighet och öka kontaktytorna mellan beslutsfattare och boende i samtliga av
Sveriges ”utsatta områden”. Vi värnar om de mänskliga rättigheterna och alla människors lika
värde och rättigheter i enlighet med svensk lagstiftning. Vi förväntar oss att alla utställare gör
detsamma. Vi accepterar inte material eller utställare som kränker besökare och/eller deras
rättigheter. Utställare är ansvariga för att material, talare och andra medverkande följer dessa
riktlinjer. Överträdelser beivras och kan komma att polisanmälas.

Fakturering och villkor
Fakturering sker i samband med godkänd ansökan. Fakturan skickas via e-mail/post och
betalas senast 30 dagar från fakturadatumet. Angivna priser är exklusive moms. The Global
Village är en allmännyttig förening och tar därför inte ut moms på försäljning.
Bokningen görs på följande länk: http://jarvaveckan.se/bokning/
Ansökningen granskas av arrangören och därefter skickas ett bekräftelsemail. Fakturering
sker i samband med godkänd ansökan.
Arrangören har rätt att pröva och, utan motivering, neka eller ställa upp särskilda villkor för
Utställarens deltagande. Bindande avtal uppkommer i och med att arrangör och utställare
bekräftar bokningen varvid faktura tillställs utställaren. Avviker bekräftelse/faktura från
bokningen ska utställaren via e-post påtala detta inom 10 (tio) dagar från
bekräftelsens/fakturans datering. Görs inte detta är arrangören och utställaren bundna av
innehållet i bekräftelsen/ fakturan. Påtalar utställaren avvikelse inom sagda tid ska arrangören
antingen korrigera avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt. För det fall att evenemanget ställs
in återbetalas förbetalt belopp inom 30 dagar.
Arrangören vill också ha information från beställaren om program i seminarietält och på
idrottshallens scen, vilket efterfrågas i ansökningsformuläret. Vänligen fyll i ämne/tema som
ska behandlas samt namn på deltagare/talare. Arrangören kommer efter bästa förmåga att
inkludera detta i programblad som distribueras till besökare och utställare under Järvaveckan.
Deadline för samtliga bokningar är 1 april 2018
Deadline för övrig information (talare, ämne, tema etc. för seminarieprogram, idrottshallens
scen) är 1 maj 2018.
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Praktisk information till utställare
Ert deltagande
Som medverkande vid Mötesplatsen utgör ni det levande navet av rörelse och aktivitet under
Järvaveckan. Det är därför mycket viktigt att ni är på plats under samtliga dagar som ni
anmält er medverkan.

Väder
Väderprognoserna ändras dagligen och vi hoppas på det bästa. Även om vi är i förhandlingar
med högre makter så kan vi inte styra vädret. Oavsett vad, så kommer vi trotsa eventuella
oväder och vi kommer fullfölja i ur och skur! Vi uppskattar att ni tänker på samma sätt.
Ett tips är att om det skulle regna så blir utställare väldigt populära om de delar ut
regnponchos, paraplyer, eller andra regntåliga saker. Om ni dessutom har vädertåliga
profilprodukter så kan ni synas väldigt väl under arrangemanget.

Ett tält är ett tält
Mötesplatsen består, som ni vet, av tält. Konstruktionen är gjord av ett antal långa tält som
delats upp genom avdelande “tältväggar”, till de storlekar som angivits i er anmälan. Det finns
alltså inte utrymme att gå mellan tält, eller att klä sitt tält på utsidan på något sätt. Ni kan
däremot förfoga fritt över insidan av ert tält, som ni gärna får dekorera med ert profil- och
informationsmaterial, mm. Tänk på att utrustningen ni har hyrt ska återlämnas i likvärdigt
skick.
Om ni har elektronik, exempelvis bild och ljud, så ber vi er att respektera och tala med era
tältgrannar, så att ni inte stör deras medverkan.

Ni inreder själva
Er tältplats innehåller självaste tältet och inredning som specificerad enligt ovan samt ett
eluttag (ta med skarvsladd/förlängningssladd om ni behöver). Övrig möblering, i den mån ni
vill ha någon sådan, står ni för själva. Exempelvis om ni vill ha andra/ytterligare stolar för att
sitta ner och samtala med besökare så ansvarar ni för att ordna det separat och på egen hand.
Vill ni hyra möblering så kan vi tipsa er om utbudet hos vår utställningspartner WorkMan
Event: http://www.workman.se/uthyrning-online-shop/
Ni kan även få hjälp av dem med att få tillgång till tekniker med en kostnad om 850 kr/h exkl.
moms.
Kontaktperson hos WorkMan Event: Mats Remnestål 08-410 356 68
monterservice@workman.se

Lossning: 9:00-11:30
Tältområdet kommer att vara öppet dagligen från kl 9.00. Lossning av större objekt sker
mellan 9.00 och 11.30.
Vi ber er att respektera denna tidsangivelse, som har att göra med säkerhet och ordning på
området. Även om program för besökare startar först kl 15.30 så är det viktigt att all in- och
ut-trafik av utställare, med eventuella små möbler, stolar, lådor med utställningsmaterial, osv
är på plats på området i god tid innan start, senast kl. 15.00. Inga större transporter till
området kommer tillåtas efter kl 11:30.
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Säkerhet och trygghet
Arrangemangets säkerhet tillses mellan kl. 11.00 och 20.00 i samarbete med Fryshuset och
Polisen. Nattetid finns väktare för egendomsbevakning på plats mellan kl. 20.00 och 9.00.
Området kameraövervakas dygnet runt. Spånga IP personal är på plats mellan kl. 6.00 och
23.00 varje dag.
Fryshuset ställer upp med ungdomsvärdar som hjälper till att se till den allmänna ordningen
på området och deltagares säkerhet i samverkan med Polisen. Utställare ansvarar för eget
material under arrangemanget.

Ni ansvarar för ert material
Järvaveckan är ett publikt arrangemang. Det kommer vara mycket folk i omlopp. Ni som
utställare ansvarar för att bemanna ert tält på ett sådant sätt att ni har översyn över era
tillhörigheter och ert material under områdets öppettider kl. 15.30 – 20.00. Efter stängning
och innan öppning ansvarar ni också för alla era tillhörigheter. Var noggranna med att ta med
er alla saker av värde när ni packar ihop på kvällen.
Arrangören erbjuder utställare möjligheten att låsa in material i en gemensam container efter
stängning. Arrangören ansvarar inte för inlåsta föremål.

Respektfullt bemötande
Sist men inte minst vill vi betona att Järvaveckan är som en demokrati- och
delaktighetsfestival. Olika politiska åsikter kommer att uttryckas under veckan av olika
aktörer, såväl de politiska partierna som utställare och besökare. Vi hoppas att ni som
medverkande utställare föregår med gott exempel och strävar efter att hålla en hög nivå av
respektfulla samtal samt ett nyfiket bemötande. Möt människor där de är och förutsätt och
anta ingenting – fråga istället – och lyssna för att förstå. Prata för att samtala, inte för att
övertyga.
Välkomna till Järvaveckan!

Kontakt
För tältuthyrning, scen- och seminarieprogram
Rozerin Orucoglu
Projektledare, Järvaveckan
+4672 246 5377
info@theglobalvillage.se
Sponsorskap
Ahmed Abdirahman,
Talesperson, Järvaveckan
+4673 907 7509
Juan Eriksson, Sponsoransvarig
sponsor@theglobalvillage.se
Press och kommunikation
Naod Abera, Pressansvarig
Helene Gülenay
press@theglobalvillage.se
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Vanliga frågor
Gör ni någon marknadsföring åt oss om vi har ett program i ett seminarietält eller på
idrottshallens scen?
Vi kommer att ta med ert program i programbladet som kommer att distribueras till besökare
och utställare under Järvaveckan, därför är det viktigt att ni senast 1 maj 2018 meddelar oss
vilka ämnen/teman ni kommer att behandla samt vilka talare ni kommer att ha i programmet.
Har ni seminarietider som kan bokas innan kl. 16?
Just nu har vi endast bokningsbara tider från kl. 16. Om vi ser en ökad efterfrågan kommer vi
att öppna upp för bokningsmöjligheter tidigare under dagen. Kontakta oss om ni vill att vi
meddelar er vid en sådan ändring.
Får vi spela in vårt program i ett seminarietält/på idrottshallens scen?
Det är tillåtet, men informera gärna era besökare för att värna om integriteten.
Får vi hålla ett seminarieprogram på ett annat språk än svenska?
Ni kan använda engelska, svenska och teckenspråk under ert program.
Ingår tekniker?
Tekniker ingår endast vid program på idrottshallens scen. Om ni kommer att ha program i
seminarietält eller utställningstält rekommenderar vi att ni ordnar en tekniker. Vi kan även
tipsa om vår utställningspartner WorkMan Event, där ni kan få tillgång till en tekniker med en
kostnad om 850 kr/h exkl. moms.
Kontaktperson hos WorkMan Event: Mats Remnestål 08-410 356 68
monterservice@workman.se
Vi vill delta i en panel, hur gör vi?
Paneler på huvudscenen anordnas av arrangören, The Global Village, och deltagare under
dessa paneler kontaktas av arrangören. Vi kommer att kontakta er om ert deltagande blir
aktuellt. Ni är också välkomna att arrangera egna paneler i seminarietälten eller på
idrottshallens scen, men meddela oss senast 1 maj 2018 vilka ämnen/teman ni kommer att
behandla samt vilka talare ni kommer att ha med i programmet. Vi kommer då att kunna ta
med detta i programbladet som distribueras till besökare och utställare.
Får vi möblera tältet hur vi vill?
Ja, men föremål får inte hängas på tältväggarna och det är viktigt att ni meddelar oss senast 1
maj om ni planerar att ha tunga föremål. Tälten kommer med standardmöblering enligt
informationen i detta blad, men ni kan även ha egna möbler. Vi kan också tipsa om vår
utställningspartner WorkMan Event. Utbudet finns tillgängligt på följande länk:
http://www.workman.se/uthyrning-online-shop/. Kontaktperson hos WorkMan Event: Mats
Remnestål 08-410 356 68 monterservice@workman.se
Vi har hyrt tält för en period, men kommer inte att kunna bemanna den samtliga dagar,
får vi vara där endast några dagar av perioden?
Vi rekommenderar att ni är på plats samtliga dagar, då vi inte kan ansvara för tältet eller era
föremål under er uthyrningsperiod. Vi vill att ni meddelar oss senast 1 maj angående vilka
dagar ni inte kommer att vara där och om ni kan tänka er att låna ut ert tält till en annan ideell
förening som inte har ekonomiska resurser att delta på egen bekostnad.
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Var kommer tältet jag har hyrt att placeras?
Tältet kommer att placeras ut i samarbete med vår utställningspartner och meddelas er i god
tid innan Järvaveckan.
Jag har inte fått svar på mina frågor i detta informationsblad, vem kontaktar jag för
svar?
Kontakta oss på info@theglobalvillage.se
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