JUNI 2020: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
VERKSAMT.SE FÖR
FÖRETAG I JÄMTLAND
HÄRJEDALEN

På verksamt.se’s regionala sida kan du
som bor i Jämtland Härjedalen få en
samlad bild över regionens stöd och
aktuella händelser för dig som driver
eller vill starta företag.
Verksamt.se är myndigheternas
gemensamma webbplats
för företagsinformation och
företagstjänster. På hemsidan finns samlad information om coronaviruset från
flera myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

UPPHANDLING KONFERENSANLÄGGNING

JUST NU GENOMFÖRS en upphandling av konferensanläggningar för
kommuner och kommunala bolag i Jämtlands län. Sista anbudsdag är 25
augusti 2020 och både mindre och större konferensanläggningar kommer att
upphandlas.
Upphandlingskontoret genomför upphandlingen på uppdrag av: Bergs,
Härjedalens, Bräcke, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Östersunds kommuner
samt Jamtli länsmuseum i Jämtlands län, Krokomsbostäder AB, Jämtlands
Gymnasieförbund, Räddningstjänsten Jämtland och Vatten och Miljöresurs.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

NU KAN DU SÖKA 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

BERG. EN ATTRAKTIV
NÄRINGSLIVSKOMMUN

FÖR TREDJE ÅRET I RAD kniper Bergs kommun
förstaplatsen som bästa kommunen i länet att driva
företag i. Resultatet kommer från Svenskt Näringlivs
senaste enkätundersökning som släpptes den 26 maj
2020. Nu inväntar vi rankingen som släpps den 23
september.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

HEIMESTER SKA LOCKA
SOMMARTURISTER TILL
BERG

MAGASINET BERGSLIV ÄR
UTE NU!

FÖR ATT LYFTA den lokala
besöksnäringen har Bergs kommun
valt att göra en sommarkampanj
med tips på olika heimesteräventyr
runt om i kommunen. Kopplat till
varje aktivitet presenteras handfasta
tips om var man kan bo och äta i
närområdet. Kampanjen pågår under
hela sommaren och alla tips hittar du
på bergsliv.se/heimester

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BERGSLIV ÄR ETT MAGASIN där vi
vill hylla livet i Bergs kommun. 2020 år
upplaga finns nu att läsa både i tryckt
och digitalt format.
Inför varje sommar ger Bergs
kommun ut livsstilsmagasinet Bergsliv
som bjuder på en mix av längre
redaktionella artiklar och kortare
notiser med fakta och information.
Årets magasinet är större än någonsin
och bjuder på härlig läsning från hela
kommunen.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

FÖRETAG ÄR VIKTIGA FÖR ATT
MINSKA SMITTSPRIDNINGEN
DU SOM BEDRIVER en verksamhet är
ansvarig för att anpassa den så att du, dina
medarbetare, besökare och kunder kan följa
myndigheternas riktlinjer och råd. För att
underlätta för dig som företagare i sommar har vi samlat checklistor samt skyltar
om att hålla avstånd och tvätta händerna på vår hemsida. Tack för allt du gör!
Klicka här för mer information

KONTAKTA OSS
Anders Englund
Tillväxtchef
0687-164 01

Lena Håkansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 03
Sandra Landén
Näringslivsutvecklare
Börjar i augusti
Karin Sundin
Koordinator (AME)
0687- 164 09

HAR DU FLER TANKAR KRING DITT FÖRETAGANDE?
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 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

NY TURISTINFORMATION I ÅSARNA
SÖDRA STORSJÖBYGDENS TURISTFÖRENING gör
tillsammans med Bergs kommun en satsning på en
tillfällig turistinformation i Åsarna utanför Skicenter.
Turistinformation kommer att ha öppet dagligen under
juli och augusti.
Hitta all vår turistservice här

BERG HAR EN POSITIV BEFOLKNINGSUTVECKLING
SCB’S BEFOLKNINGSSTATISTIK för första kvartalet
visar att Berg är en av tre kommuner i Jämtland som
ökar i folkmängd. Totalt ökar kommunens folkmängd
med 8 personer.
Klicka här för mer information

NU KAN DU NOMINERA TILL GULDSTJÄRNAN 2020
NU HAR ÅRETS nomineringsomgång öppnat
för Guldstjärnan. Fram till den 20 augusti kan du
nominera kandidater till priset Årets serviceperson
och Årets serviceföretag.
Läs mer om guldstjärnan här

TILLFÄLLIGA UTLYSNINGAR AV PROJEKTMEDEL
IBLAND FINNS DET extra pengar från olika
myndigheter att söka för att föreningar och företag ska
kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med
andra.
Läs mer om utlysningar på vår hemsida

NYTT KRING HANTERING AV BRANDFARLIG GAS OCH
AEROSOLER
FRÅN 1 AUGUSTI 2020 gäller nya föreskrifter och
allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och
brandfarliga aerosoler.
Läs mer på Räddningstjänstens hemsida

HÄNDER PÅ NÄRINGSLIVSKONTORET I HÖST
10 AUGUSTI Sandra Landén börjar hos oss som
Näringslivsutvecklare
17 AUGUSTI Daniel Wolf-Watz börjar som
projektledare för Hållbar utveckling i Oviksfjällen
23 SEPTEMBER Svenskt näringsliv presenterar
ranking av företagsklimatet
2 OKTOBER Företagarkvällen
OKTOBER-NOVEMBER Företagarfrukostar/dagar
30-31 OKTOBER Lodge & Lya mässan på
Vemdalsskalet

