
	  

	  

Pressmeddelande	  
	  
Landshövdingen	  inviger	  Järvsö	  Workspace	  20	  december	  kl	  15.45	  
Idag	  invigs	  Järvsö	  Workspace	  –	  en	  inspirerande	  arbetsplats	  och	  mötesplats	  för	  
entreprenörer	  och	  företagare	  –	  av	  Gävleborgs	  landshövding	  Per	  Bill.	  	  
	  

– Vår	  tanke	  är	  att	  samla	  små	  och	  medelstora	  företag	  –	  från	  alla	  delar	  av	  
Hälsingland	  –	  i	  Järvsö	  WorkSpace	  för	  arbete,	  möten	  och	  samverkan	  i	  syfte	  att	  
utveckla	  sig	  själv	  och	  sina	  affärer.	  Genom	  entreprenörskap	  och	  samverkan	  
kommer	  Järvsö	  och	  hela	  Hälsingland	  att	  utvecklas.	  Vi	  tror	  att	  det	  här	  är	  något	  
som	  hela	  regionen	  behöver,	  säger	  Olle	  Fack,	  Stefan	  Wallin	  och	  Göran	  Garberg,	  alla	  
entreprenörer	  och	  grundare	  till	  Järvsö	  Workspace.	  	  

	  
De	  tre	  grundarna,	  som	  själva	  är	  entreprenörer	  och	  företagare	  saknades	  det	  en	  
spännande	  mötesplats	  för	  företagare	  i	  Hälsingland.	  Workspace	  erbjuder	  arbetsplatser,	  
utbildningslokal,	  mötesrum	  och	  en	  mötesplats	  för	  event,	  konferens	  och	  utbildningar.	  I	  
Järvsö	  Workspace	  kommer	  finns	  kompetens	  inom	  viktiga	  områden	  såsom	  redovisning,	  
IT-‐utveckling,	  försäljning	  och	  marknadsföring.	  	  	  

	  
Järvsö	  Workspace	  kommer	  erbjuda	  allt	  ifrån	  företag	  som	  vill	  växa	  att	  göra	  det	  i	  våra	  
lokaler	  till	  den	  som	  är	  på	  besök	  och	  behöver	  en	  kontorsplats	  för	  en	  dag.	  Med	  
möjligheten	  vill	  vi	  också	  visa	  på	  möjligheterna	  med	  Järvsö.	  	  
	  

– Jag	  vill	  se	  ett	  genuint,	  modernt	  och	  offensivt	  Järvsö	  utvecklas	  och	  att	  fler	  flyttar	  
till	  Järvsö	  och	  väljer	  Järvsö	  som	  plattform	  för	  sin	  verksamhet.	  En	  mötesplats	  för	  
företagare	  som	  Järvsö	  Workspace	  tror	  jag	  är	  en	  viktig	  del	  i	  resan,	  säger	  Olle	  Fack,	  
grundare	  och	  Destination	  Järvsös	  ordförande.	  	  

	  
–	  	  	  	  Jag	  vet	  att	  möten	  mellan	  människor	  skapar	  utveckling,	  ger	  nya	  kontakter	  och	  fler	  
affärer.	  I	  vår	  idé	  ingår	  därför	  möten	  med	  andra.	  På	  Workspace	  kommer	  vi	  att	  arrangera	  
ett	  15–tal	  event	  och	  möten	  under	  ett	  året	  som	  inspirationsföreläsningar,	  frukostmöten,	  
utbildningar,	  studieresor	  och	  mingel.	  Jag	  ser	  också	  att	  behovet	  av	  inspiration	  är	  större	  
på	  en	  liten	  ort	  därför	  kommer	  medlemmarna	  hos	  oss	  får	  tillgång	  att	  koppla	  upp	  sig	  mot	  
United	  Spaces	  i	  Stockholm	  vid	  intressanta	  föreläsningar	  och	  seminarier,	  säger	  Göran	  
Garberg,	  grundare	  av	  United	  Spaces	  i	  Stockholm	  och	  Järvsö	  Workspace.	  	  
	  
	  –	  Att	  vara	  en	  del	  av	  Järvsö	  Workspace	  innebär	  att	  man	  är	  en	  del	  av	  något	  större.	  JWS	  
samarbetar	  med	  Signalen	  i	  Ljusdal	  och	  United	  Spaces	  i	  Stockholm	  med	  600	  platser	  för	  
att	  medlemmarna	  reser	  och	  behöver	  kontorsyta	  på	  fler	  orter.	  Alla	  tre	  Workspaces	  har	  
mindre	  än	  100	  meter	  till	  tågstationens	  perrong.	  Ett	  hållbart	  och	  effektivt	  sätt	  arbeta,	  
säger	  Stefan	  Wallin,	  grundare	  och	  företagare.	  	  
	  
Grundare	  och	  delägare	  är:	  
Göran	  Garberg	  vd	  United	  Spaces	  Stockholm	  
Stefan	  Wallin	  Signalen	  i	  Ljusdal	  och	  byggfirman	  SW	  Bygg	  Ljusdal	  
Olle	  Fack,	  Ledarskaps-‐	  och	  affärsutvecklare	  i	  Järvsö	  
	  
Adress:	  Stationsgatan	  27	  Järvsö	  
Hemsida:	  www.jarvsoworkspace.se	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Presskontakt:	  Olle	  Fack	  0708-‐203174	  


