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Vid årskiftet 2020/2021 flyttade Jim Palmquist och 
hans sambo till Järvsö på deltid. Idag arbetar han till 
största delen på distans och ser fram emot att bli en 
del av den starka företagskulturen som finns i Järvsö.

– Jag vill vara en del av framdriften av Järvsö  
och resan har bara börjat. Det finns otroligt  

mycket att fortsätta utveckla här.
NÄR JIM OCH hans sambo Sonja 
träffades och började leta efter 
ett må-bra-boende tillsammans 
föll det sig naturligt att söka sig 
till Järvsö, detta eftersom de båda 
hade en koppling dit.

– Sonja har bott på campingen 
och hennes barn har i princip 
vuxit upp i backen, medan jag 
och mina barn har hyrt stuga här 
flera gånger varje vinter, berättar 
Jim som trivs bra i Järvsö med 
närheten till alla olika aktiviteter.

Idag är Järvsö mycket mer för 
Jim än en semesterort några helger 
under vintern. Efter att de flyttade 
in i sitt andra hem vid årskiftet 
2020/2021 delar Jim numera sina 
veckor mellan Uppsala och Järvsö.

– Vi har några år kvar med 
pendling eftersom vi har tonårs-
barn som går i skolan i Uppsala, 
berättar Jim.

Jim driver företaget Train U 
där han är coach för ledare och 
säljare. Mycket av hans arbete går 
att utföra på distans.

– Jag jobbar mycket med Teams 
och coachar folk från hela Sverige 
varje dag. Så det funkar hur bra 
som helst och spelar inte mig sån 
stor roll var jag är.

I HÖSTAS TOG han hit en grupp 
för några dagars utbildning och 
aktiviteter på Öjeberget. Det var 
Jims gäng från Husmanhagberg 
som var här, och tillsammans med 
Järvsöguiderna paketerades det 
första ”Järvsöguidernas Även-
tyr”. De fick bland annat klättra 
klättervägg, cykla, gå Via Ferratan 

(klättring med vajer) och göra 
upp eld. Det hela avslutades uppe 
på Öjeberget med middag och 
vidare festligheter.

– Jag tror absolut på att lära ut 
sälj- och ledarskapsteorier, men 
folk lär sig olika. Så har man 
en andel teori och två andelar 
träning på den teorin så kommer 
man mycket längre, än att man 
bara tar till sig massa teori men 
inte får träna på den, säger Jim 
och förklarar att aktiviteterna 
kopplades samman med teorin de 
gick igenom.

KONCEPT HAN GENOMFÖRDE 
på Öjeberget tillsammans med 
Järvsö guiderna är något han hopp-
as kunna fortsätta med i framtiden.

– Jag och Järvsöguiderna funde-
rar på hur vi ska kunna skapa ett 
businesscamp där vi kan erbjuda 
fler företag att uppleva det här.

Jims vision med företaget, i och 
med flytten till Järvsö, är att jobba 
mer med grupper och använda 
sig av alla möjligheter som finns i 
Järvsö, såväl sommar som vinter.

– Det finns en fantastisk sam-
manhållning mellan företagen här 
och det känns spännande att få bli 
en del av det och se vad jag kan 
tillföra med mina erfarenheter. 
Alla vill varandras bästa och då är 
det inte konstigt att det händer en 
massa bra grejer här, säger Jim och 
fortsätter:

– Jag vill vara en del av fram-
driften av Järvsö och resan har 
bara börjat. Det finns så otroligt 
mycket att fortsätta utveckla här. •

Fakta

JIM PALMQUIST
ÅLDER: 52 år.
BOR: Järvsö och 
Uppsala.
FAMILJ: Sambon Sonja, 
två döttrar samt två 
bonussöner.
GÖR: Arbetar som 
coach för ledare och 
säljare och driver 
det egna företaget 
Train U.
DET VISSTE DU INTE OM JIM: 
Har åkt enduro på 
motionsnivå sedan 
ungdomsåren, har 
en målgång i en av 
världens tuffaste 
endurotävlingar – 
motorcykeltävlingen 
Novemberkåsan. 
16 timmars körtid 
blev det. 2022 går 
Novemberkåsan i 
vår grannkommun 
Bollnäs.

DISTANSARBETAR FRÅN JÄRVSÖ

Jim Palmquist tillsammans med den första gruppen ut i 
”Järvsöguidernas Äventyr”.

Ett av momenten var att cykla, med klätterhjälmen på...

Klätterväggen på Bergshotellets ena sida invigdes i höstas.


