NOVEMBER 2020: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
KLÖVSJÖFJÄLL
ÄR ÅRETS
TURISMFÖRETAGARE
Motiveringen under Guldgalan löd:

”Vinnaren av priset som Årets
Turismföretagare har arbetat uthålligt
med en tydlig vision. Vinnarens satsning
medverkar till fortsatt dynamisk
destinationsutveckling med ökade
möjligheter för såväl nästa generations
besökare som bofasta. Gärningen andas
stolthet över bygden och innebär ett förverkligande av ett arv. Engagemanget
som Årets turismföretagare uppvisar skulle kunna beskrivas som tjurskallighet,
en envishet som vi vill belöna.”

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KOM IHÅG: SÖK TIMBANKEN!
NU ÄR SUCCÉN Timbanken öppen igen! Den ger
ditt företag möjlighet att utveckla verksamheten
med hjälp av ett antal upphandlade konsulter som
du kan välja mellan inom ekonomi, affärsutveckling,
marknadsföring, ledning, produktutveckling mm.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

TRE VINNARE PÅ SM MATHANTVERK

HUR SER DITT BERGSLIV UT?

SM i Mathantverk anordnas årligen av Eldrimner som är ett nationellt
resurscentrum för mathantverk. Syftet med tävlingen är att öka kännedomen
om mathantverket och för företagen är det en möjlighet att utveckla sina
produkter och öka sin försäljning, säger tävlingsledaren Aleksandra Ahlgren i ett
pressmeddelande.

Följ gärna Bergsliv på både Facebook och Instagram
och kom ihåg att använda #bergsliv nästa gång du
postar ett inlägg.

BERGS KOMMUN har i generationer gjort sig känd för sitt mathantverk. I
2020’s svenska mästerskapen i mathantverk belönades tre företagare från Berg
med medaljer. Vi säger stort grattis till: Börtnans Fjällvattenfisk som vann guld
i kategorin gravad fisk, Oviken Havtorn som vann silver i kategorin kryddad
marmelad samt Hävvi Elaine som vann brons i kategorin färskkorv.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BERGS KOMMUN drar nu igång en vinterkampanj
om vårt liv i Berg och vi hoppas att du vill vara med
sprida det goda livet här i kommunen från den plats
du befinner dig på. Från arbetet, fritiden eller från det
stora äventyret - du bestämmer.

Välkommen till gemenskapen!

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

SMÅTT & GOTT
OMSÄTTNINGSSTÖD TILL ENSKILD
NÄRINGSVERKSAMHET
LENNART I SALOM ÄR
ÅRETS GASELLFÖRETAG I
JÄMTLAND

GRAND SLAM FÖR
YLVA FORSANKER OCH
FJÄLLKONDITORIET

DE SENASTE TRE ÅREN har Lennart
i Salom gjort ett tillväxt på 264
procent och gått från en handfull
anställda till 15. I Dagens Industris
Gasellundersökning koras Lennart
i Salom till årets gasellföretag i
Jämtland. Vi säger stort grattis till
utmärkelsen!
Läs mer om utmärkelsen här.

NÄR OMRÖSTNINGEN av
Guldstjärnan i Bergs kommun stängde
den 8 oktober hade totalt 2765 röster
kommit in och resultatet bjöd på
en överraskning. För första gången i
Guldstjärnans historia visade det sig
att vinnarna i de båda kategorierna
kom från ett och samma företag:
Fjällkonditoriet i Oviken.
Läs mer om Guldstjärnan här.

CORONASÄKRA JULBORDET!
DRIVER DU RESTAURANG och planerar att
anordna julbord? Som restaurangägare har
du en viktig roll för att underlätta för dina
gäster att kunna följa rekommendationerna
om avstånd och hygien. Vi har listat regler och
rekommendationer som förhindrar trängsel
och minskar risken för smittspridning av
Covid-19.
Klick här för att läsa mer
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FÖR ATT UNDERLÄTTA för enskilda
näringsverksamheter som på grund av coronaviruset
drabbats av minskad omsättning har Regeringen
beslutat att införa ett omsättningsstöd.
Du kan få ersättning för upp till 75% av den förlorade
omsättningen och det maximala stödbeloppet är
120 000 kr, fördelat på tre stödperioder.
Klicka här för att läsa mer

NYTT OMSTÄLLNINGSSTÖD FÖR ATT
MÖTA CORONAKRISENS EFFEKTER

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN HAR INFÖRT
ett nytt stöd för att stärka företags konkurrenskraft
och omställning till nya marknadsförutsättningar för
att möta coronakrisens effekter. Stödet kan sökas av
företag med fast arbetsställe i Jämtlands län, som
har 1-9 anställda och högst 20 miljoner i omsättning
och vars affärsverksamhet har drabbats negativt
eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av
coronakrisens effekter.
Klicka här för att läsa mer

LOKALA DIALOGMÖTEN

VI SAMMANFATTAR varje lokal utvecklingsplan
och kopplar till Tillväxtprogrammet. Det blir även
presentationer av vad som är på gång i området och
diskussioner kring det. Välkomna!
BERGSBYGDEN 17 nov kl 19-21

HAR DU FLER TANKAR KRING DITT FÖRETAGANDE?

KLÖVSJÖBYGDEN 1 dec kl 19-21

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!

OVIKSBYGDEN 8 dec kl 19-21

HÅLL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER UNDER ÅRET
Håll dig uppdaterad genom vår hemsida
www.berg.se/näringsliv
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev
www.berg.se/nyhetsbrev

Följ oss!

g

facebook.com/nuaberg

Samtliga träffar är digitala och sker via Teams.
Anmälan till fredrik.astrom@berg.se

BYGGLOVSAVGIFT FÖR FÖRETAG

I EN LEDARTEXT publicerad i Östersunds-Posten
torsdag den 5 november finns uppgifter om att
avgiften för ett bygglov för en enkel tillbyggnad är
fem gånger dyrare i Bergs kommun än i Strömsunds
kommun. Detta stämmer inte.
På grund av ett missförstånd har Bergs kommun
tyvärr lämnat felaktiga uppgifter till Näringslivets
regelnämnd, NNR, som granskat bygglovsavgifterna i
landets kommuner.
Klicka här för att läsa mer

