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Invigning av Tingshuset 11 nov.

Näringslivskalendern

Nu är vi flera som har flyttat från kommunhuset till Tingshuset i Svenstavik.
Här finns nu Näringslivs- och utvecklingsavdelning (Nua) och handläggare för
föreningar, ungdomar, folkhälsa samt Navigator.
Välkommen till öppet hus den 11 november, vi öppnar kl 11 och finns här fram
till kl 19. Det blir fika, presentationer, aktiviteter mm!

SMÅTT & GOTT
Vinterns tidtabell för Snötåget

Årets företagare

Delta i enkät om snöskoteråkning

Vid årets företagargala presenterades årets företag i Berg. Priset delas ut av
Företagarna och i år gick priset till Humleliret i Klövsjö. Vi gratulerar Karolina
Zakrisson och Nayar Chávez Navarro till utmärkelsen!

Vad är Kompetensplattformen Jämtland/
Härjedalen? (film)

Guldstjärnan 2015
Vid årets företagarkväll utsågs även vinnarna av årets Guldstjärnor.
I kategorin årets serviceperson segrade Kristina Göransson och till årets serviceföretag utsågs Tempo Rätan.
Vi gratulerar segrarna som nu går vidare till länsfinalen som avgörs i början av
2016!

Dialogmöte Nationalpark Vålådalen-Sylarna-Helags 9 nov.
Arbetet med en eventuell nationalpark i området kring Vålådalen-SylarnaHelags har nu kommit igång.
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill därför i tidigt skede bjuda in till den
första av flera dialogkvällar där frågor som berör områdets boende, företagare,
föreningar och intressenter kan diskuteras.
Vi bjuder på fika.
Anmälan kan göras till Kristina Jonsson på Länsstyrelsen (010-225 32 31)

Bättre genomfart genom Åsarna 18 nov.
Bergs kommun, Trafikverket och lokal arbetsgrupp arbetar hela dagen den 18
november med att ta fram förslag till en bättre genomfart i Åsarna.
Den 18 november kl 18 presenteras förslaget för allmänheten på Bygdegården.

Industrinatten 19 nov.
När var du senast på en industriarbetsplats? Under Industrinatten har du möjlighet att besöka två industriföretag, som för en kväll öppnar sina dörrar och
visar sin miljö, berättar om vad de gör.
Läs mer och anmäl ditt deltagande!

Dialogmöte del 2 Hackås 25 nov.
Den 14/11 genomfördes det inledande dialogmötet med närmare 30 deltagare.
På mötet påbörjades de gemensamma planerna för Hackås utveckling. Många
olika förslag kom fram som deltagarna fick rösta på för att ta fram vad som var
viktigast. Nu är det dags för det andra mötet då vi fastställer vad som ska göras.
Välkommen den 25 november kl 18-20 på IT-gården

Nyhetsbrev JHT oktober 2015

Månadsbrev oktober IUC Z-group
Försäkringsutbildning 11 november
Ny VD till Destination Vemdalen!
Svensta Huskomponenter företagsraket
i Berg
Tre SM-medaljer till Guldbyns
Pressat läge för svensk export
Uppåt för byggmaterialindustrin
Allt grönt för ”Snabbspåret”
Skidorter smälter bort

Besök vår nya hemsida!

NYHETER & INFORMATION
Marknadsföringsmöte Ljungdalen 18 nov.
Under våren genomfördes två dialogmöten kring Ljungdalens utveckling och
tillsammans med den lokala näringen kom det fram ett antal prioriterade insatser. Nu är det dags att arbeta med hur området ska marknadsföras. Syftet med
mötet är komma överens om vad som ska marknadsföras utifrån tidigare arbete
och sedan dra upp planer för hur vi går vidare tillsammans!
Välkommen den 18 nov kl 18 till Tuvan Kök & Bar i Ljungdalen.
Anmäl gärna att du kommer till Fredrik Åström.

Företagarträff 11 dec. Byggnadsvård, trä & traditionshantverk
Jamtli har startat ett projekt för att koppla samman skogsägare, sågverk och
hantverkare inom trä, smide och måleri.
Välkommen på en träff i Svenstavik den 11 december kl 9.30
Vi träffar då projektet och diskuterar vad som kan göras för att öka kunskapen
om byggnadsvård och hur företag kan utvecklas.
Kontakta Lena Håkansson om du är intresserad.

Arbetslösheten i kommunen minskar
Bergs kommun har nu 6,4% arbetslösa, vilket är den näst lägsta siffran i länet
och en minskning på 0,4% jämfört med förra året. Det motsvarar 101 öppet arbetslösa och 113 i program. Ungdomsarbetslösheten sjunker kraftigt och är nu
lägst i länet. Även arbetslösheten bland utrikes födda minskar.

Gå en kurs på distans i t ex bokföring, försäljning etc
Det finns bra kurser på distans inom många olika områden inom gymnasial
vuxenutbildning. Hermods har flera bra kurser som bokföring, företagsekonomi, personlig försäljning, praktisk marknadsföring etc. Du bestämmer själv
vilken fart du vill läsa på.
Genom Lärcentrum i Berg kan du ansöka om att gå kursen kostnadsfritt.
Kontakt: John-Olof Mannberg, 0687-163 90.

PÅ AGENDAN

4/11 Lena: Inflyttningsmöte Regionen
4/11 Fredrik: Möte med Fjällgymnasiet
om arbetsplatsförlagt lärande (APL)
5/11 Fredrik: NUa i Ljungdalen
6/11 Anders: Styrelsemöte Destination
Vemdalen.
10/11 Anders: Utvecklingsutskottet
12/11 Anders: Guldgalan
17/11 Lena: Lunch på Samhall
18/11 Anders & Lena: Workshop med
Trafikverket angående Åsarna
18/11 Fredrik: Möte med Landshövdingen angående Klövsjös utveckling
18/11 Fredrik: Marknadsföring Ljungdalen
19/11 Alla: Innovationsmöte Regionen
25/11 Anders & Fredrik: Dialogmöte
Hackås
26/11 Anders: Näringslivsråd

FÖRETAGSLOTS

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika
verksamheter. Vi ger dig vägledning
och samordnar dina kontakter inom
kommunen. LÄS MER HÄR

EVENEMANG?

Kom ihåg att du kan anmäla dina
arrangemang kostnadsfritt till kalendern Händer i Berg på vår hemsida.
ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Har ert företag behov av att rekrytera och utvecklas?
Det har kommit ett stort antal flyktingar till Sverige och Bergs kommun. Många av dessa personer besitter en stor kompetens
med långa utbildningar. Är du intresserad av vilka möjligheter som finns till att utveckla ditt företag?
Kontakta Monica Svelander på Arbetsförmedlingen 010-487 01 88 eller monica.svelander@arbetsformedlingen.se

Detaljplaner
På hemsidan kan ni se vilka detaljplaner som är på gång och de mest efterfrågade gällande detaljplanerna.

Avtal mellan Fjällgymnasiet och skola i Kina
Ett nytt samarbetsavtal har tecknats mellan Fjällgymnasiet och Longua skoldistrikt i Shenzhen, Kina.
Avtalet innebar att samarbetet kommer att fortsatta och dessutom utvecklas. Ett av de nya målen är att elever och personal på
skolan i Kina ska få möjlighet att besöka Fjällgymnasiet i Sverige.

Kontakt:

Anders Englund, avd.chef, 0687-164 01, anders.englund@berg.se
Fredrik Åström, 0687-164 02, fredrik.astrom@berg.se
Lena Håkansson, 0687-164 03, lena.hakansson@berg.se
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com
www.berg.se/näringsliv
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