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POSITIV UTVECKLING UNDER ÅRET
NU ÄR DET DAGS FÖR ÅRETS sista nyhetsbrev och med det kommer ett bevis
på att näringslivet är fantastiskt i
Bergs kommun. Även om vi lever
med en pandemi har vi under
året generellt sett haft en positiv
utveckling inom flera områden:
Befolkningsmängden har ökat
ytterligare, företagsklimatet
är fortsatt bäst i länet och i år
lyckades vi ta oss in på topp 100
när vi hamnade på en 97:e plats i
landet.
HOS MÅNGA FÖRETAG HAR 2021 varit ett bra
år då vi bland annat sett en fortsatt
ökning av besökare i kommunen.
I Synas rapport kunde vi även läsa
att 2020 var ett bra år där

aktiebolag i Bergs kommun hade
bästa tillväxt i länet.
NU I SLUTET AV ÅRET HAR VI HAFT ett
antal företagare och företag som
utmärkt sig lite extra och vunnit
priser i olika kategorier, vilket
känns extra roligt när vi vet hur
mycket arbete som ligger bakom.
Mer om pristagare, bästa tillväxt
med mera kan du läsa om i
nyhetsbrevet.
Vill önska er alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
/ANDERS ENGLUND
Tillväxtchef på Näringslivskontoret i Bergs kommun

LÄNETS BÄSTA TILLVÄXT
VARJE ÅR DELAR SYNA UT PRISET Bästa Tillväxt till den
kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna
granskar boksluten från alla svenska aktiebolag,
och utmärkelsen går till den kommun som har
störst andel företag som nyanställer, ökar sin
omsättning och går med vinst. Bergs kommun
vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 2021 i Jämtlands
län. På andra och tredje plats kommer Östersund
och Bräcke.
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PRIS TILL VINNARE AV
GULDSTJÄRNAN

REGERINGEN ÅTERINFÖR
KRISSTÖD TILL FÖRETAG

PÅ LUCIADAGEN FICK RESTAURANGEN i Ljungdalen
ta emot Guldstjärnan för Årets
Serviceföretag. På plats hos Wikners
i Persåsen fanns även Johan & Micael
Andersson från Anderssons Skog &
Trädgård som fick ta emot första pris
för Årets Serviceperson. Grattis till
vinnarna, alla nominerade och tack alla
som röstat!

DE FÖRETAG SOM MINSKAT SIN OMSÄTTNING på grund av covid
19 kan ha rätt till både omsättningsstöd och
omställningsstöd för december 2021. Stödet kan
komma att förlängas ytterligare tre månader. Även
stöd vid korttidsarbete kommer att återinföras.
Regeringen återkommer med mer information.
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are
Läs vid sida
på nästa
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79 nya invånare
DEN 1:A NOVEMBER KUNDE VI räkna till 7 119 invånare i
Bergs kommun. Det är en ökning med 6 personer
i jämförelse med 2020. Sedan november 2019 har
befolkningen ökat med 79 personer.

FJÄLLKONDITORIET
OCH SIDE SYSTEM
PRISADES PÅ
GULDGALAN

HOTELL KLÖVSJÖFJÄLL NOMINERADE
TILL STORA
TURISMPRISET
HOTELL KLÖVSJÖFJÄLL ÄR Jämtland
Härjedalens bidrag till Stora
Turismpriset 2021, som
delas ut av Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom
turism och Tillväxtverket.

KATEGORIN ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Jämtland Härjedalen på Guldgalan vanns av Ylva och Björn
Forsanker på Fjällkonditoriet.
Björn Israelsson och Side
System blev Årets företagare
i Bergs kommun. Stort grattis
till er!

Nomineringstexten inleddes
med orden ”Hotell Klövsjöfjäll
står som symbol för
entreprenörsanda och framtidstro.” Priset vanns slutligen av
Vasaloppet, men ordförande
underströk hur samtliga nominerade på ett imponerande sätt
lyckats ställa om och tänka nytt.
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0687-164 03
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FÖRETAGS-FUNDERINGAR?
På berg.se/näringsliv har vi
samlat fakta, inspiration och
matnyttiga länkar som är bra att
ha för dig som företagare. Där
hittar du också vår kalender med
tips på intressanta seminarier och
föreläsningar. Välkommen in!

HÅLL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER:
www.berg.se/näringsliv
www.berg.se/nyhetsbrev

Följ oss!

TRE AV SEX STIPENDIUM
TILL FÖRETAG I BERG
SVEN O PERSSONS STIPENDIUM för föredömlig
företagargärning delades ut till Ylva Forsanker,
Fjällkonditoriet, Lennart Karlsson, Bölåsen Mjölk och
Stina Davidsson, Ull o Lin.
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Vill du veta vilka tillstånd som
behövs för att etablera eller
expandera din verksamhet?
NÄRINGSLIVSKONTORET HJÄLPER FÖRETAGARE i processen
genom att boka ett Lots-möte för att samla de
handläggare som kan svara på dina frågor kring
bygglov, livsmedel, hälsa, miljö, alkohol med mera.
Kontakta Sandra Landén eller Lena Håkansson på
Näringslivskontoret för att boka möte eller info.

Minska din energiförbrukning
– rådgivning och bidrag
ENERGIKONTORET ERBJUDER GRATIS RÅDGIVNING och det kan
handla om hur du minskar din elförbrukning, hur du
sparar pengar och minskar din klimatpåverkan eller
vilka tekniska lösningar du ska välja.
Bokning och information på www.energirad.se och
där finns även information om olika bidrag för att
investera.

Avslutningsvis vill vi önska dig en

God jul och ett
gott nytt år!

