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NYHETER & INFORMATION
Fler personalförändringar på avdelningen!
NUA har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att anställa en projektadministratör som ska hjälpa byar och grupper med bland annat redovisning av projekt.
Nu har Andreas Hägglund anställts och han kommer närmast från LRFs regionkontor.
Andreas börjar den 11 april.
Som tidigare meddelats så kommer Fredrik att arbeta som integrationsstrateg i
Bergs kommun under det närmaste året, men han behåller en del av sin anställning på NUa och kommer även fortsatt att arbeta med information och dialogprocesser med byarna.

Imponerande företagsamhet i Berg och Åre
Andelen företagsamma ökar mycket starkt i Jämtland för att nu uppgå till den
nya toppnoteringen 14,8 procent visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
Även bland länets kvinnor samt bland de unga når företagsamheten en ny toppnivå.
I år finns två jämtländska kommuner, Berg och Åre, med bland de tio mest
företagsamma kommunerna i Sverige. Berg har länets näst mest företagsamma
befolkning där hela 20,0 % av den arbetsföra befolkningen är företagsam!
Läs mer och ladda hem rapporten!

Kick-off och lansering av Digitalakademin den 19 april!
Kostnadsfri utbildning i digitala verktyg för att hjälpa dig lyckas online!
Vill du lära dig hur ditt företag kan bli effektivare och mer framgångsrikt på
nätet? Utveckla din verksamhet och lär dig allt om digitaliseringens möjligheter. Digitalakademins mål är att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja
digitaliseringens möjligheter.
Kom på kick-offen så får du veta mer!
Tid: 19 april kl 15.00-17.00
Plats: Storsjöteaterns foajé, Stortorget, Östersund
Läs mer och anmäl dig här.

14-15/4 - Hur utvecklar vi skoterturismen?
Skoterturism är en viktig del av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och vi
vill gärna se att den fortsätter att utvecklas. Samtidigt finns frågor som behöver
arbetas med; markägarperspektivet, kvaliteten på produkten, hur man kan skapa mer lönsamma affärer samt miljö- och hållbarhetsperspektivet är några exempel. Med bakgrund i detta bjuder Turism 2030 in till en konferens för att låta
oss inspireras och diskutera hur vi gemensamt kan jobba vidare med frågan.
Eriksgården i Funäsdalen 14-15 april 2016
Konferensen arrangeras inom Turism 2030 av Jämtland Härjedalen Turism,
Naturvårdsverket, LRF Jämtland, Länsstyrelsen i Jämtlands län med flera.
Läs mer om konferensen.

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
Nyhetsbrev ALMI Mitt
Ny ordförande för JHT
Halvtidsanalys ”Nationell strategi för
svensk besöksnäring”
Nyhetsbrev JHT
Låt asylsökande få jobba
Mot ljusare tider i Jämtland
18 april: Branschforum IT
Hållbarhet i småföretag
Nya mikrolån kan ge möjligheter för
växande småföretag
Nya regler för arbetsmiljö
Skogsindustrin kan få statligt riskkapital

Besök vår hemsida!

NYHETER & INFORMATION

PÅ AGENDAN

Behöver du sommarjobbare? Minimässa på Af den 12 april

5/4 Lena: Möte Länsstyrelsen om landsbygdsprogrammet

Arbetsförmedlingen i Svenstavik ordnar en minimässa för sommarjobb 12 april
kl 11-13 och du företagare eller arbetsgivare kan vara med och träffa personer
som söker sommarjobb.
Kontakta Monica Svelander 010-487 01 88 om du har jobb och vill visa ditt företag på mässan.

Gå för företagsamheten 2 maj!
Svenskt Näringsliv bjuder tillsammans med Visita in medlemsföretag, politiker
och tjänstemän i Bergs och Härjedalens kommuner till ett möte. Syftet är att under lättsamma former prata om företagsklimatet inom besöksnäringen.
Marcus Ståhl, VD Destination Vemdalen och Susanne Du Rietz, projektledare
Turism 2030, kommer att delge sina tankar kring nuläge och framtida möjligheter. Läs mer och anmäl dig!

Skatteverkets information för deklaration företag
Skatteverket i Östersund erbjuder kostnadsfria träffar för deklaration i enskild
firma under april. Se mer på Skatteverkets hemsida.

Mathantverk för nystartare, grundutbildning
Eldrimners grundutbildning i hantverksmässig livsmedelsförädling. En fem
veckor lång utbildning för dig som vill starta företag och hantverksmässigt producera och sälja mejeriprodukter, charkuterier, bröd, fiskprodukter, sylt, marmelad, eller andra förädlade produkter av bär, frukt och grönsaker.
Ny utbildningsomgång startar 12 september! Läs mer på Eldrimners hemsida.

Ansökan om bygdemedel näringslivsfonden senast 30 april.
Från 2016 gäller två ansökningstillfällen per år, dels i samband med ansökning
från allmän fond (31 oktober) samt 30 april. I undantagsfall kan löpande beslut
ske avseende näringslivsfond.
Ansökan görs via e-tjänst på Länsstyrelsen Jämtlands läns hemsida

6-7/4 Anders: Åre kapitalmarknadsdagar
6/4 Anders: Styrgruppsmöte Regionala
etableringsprojektet
7/4 Fredrik: Möte asylgruppen
12/4 Anders: Utvecklingsutskottet
19/4 Lena: Digitalakademin
19/4 Anders & Lena: Möte med
Norrlandsfonden
20/4 Anders & Lena: Möte med Almi
21/4 Lena: Bredbandsmöte
21/4 Anders: Styrelsemöte Destination
Vemdalen
8/4 Lena: Grön eftermiddag på Miun

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
Sommarlovsentreprenör 2016
Med Sommarlovsentreprenör 2016 skapar Du ditt eget företag. Du får utbildning, stöttning och hjälp under sommaren för att
du ska lyckas så bra som möjligt! Läs mer här.

Kvällsöppet på Miljö- och byggenheten
Varje torsdag från och med 7 april har Miljö- och byggenheten kvällsöppet till 19.00, dock ej Kristi himmelfärdsdag 5/5.
Detta gäller till och med torsdag 16 juni 2016.

Folkhälsomässan fredag 20 maj på Mötesplats Oviken
För att visa roliga och härliga aktiviteter som finns i kommunen genomförs årets folkhälsomässa! Syftet med mässan är att
visa att det mesta i livet är folkhälsa och att vi i kommunen har mängder av verksamheter som ökar välbefinnande, livskvalité och vår folkhälsa. Vi söker föreningar, företag och privatpersoner som har något att visa upp. Ni väljer själva hur det
passar att visa upp er verksamhet. Läs mer och anmäl ditt deltagande på vår hemsida.

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

