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NYHETER & INFORMATION
Näringslivets Regelnämnds undersökning klar
Näringslivets Regelnämnd undersöker regelbundet den kommunala regeltillämpningen eftersom den är en viktig faktor för företagens möjligheter att
växa och utvecklas. I den senaste undersökningen har de fokuserat på sex
områden; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov,
livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. I sammanställningen fick Bergs
kommun bra betyg i företagslots och bygglovshantering.
Läs hela rapporten här.

Företagarfrukostar 2017
I början av nästa år bjuder vi in till ett antal företagarfrukostar runt om i kommunen. På frukostarna så tänker vi oss en öppen diskussion kring vad som är
på gång lokalt och i kommunen.
•
•
•
•

25 januari Ljungdalen
8 februari Myrviken
15 februari Klövsjö
24 februari Åsarna

• 26 januari Hackås
• 9 februari Svenstavik
• 16 februari Rätan

Tid: 08.30 - 10.00, exakta platser kommer att meddelas via hemsida, facebook,
annons i Bergsbladet samt via mail till företagsregistret.
På vår hemsida kan du läsa mer om företagsklimatet och gällande handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat.

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
15/2 Digitaldagen
Satsning på industrin
Stark attraktionskraft och många
konkurrensfördelar för fjällen
Nyhetsbrev från JHT
Ny rapport angående grundläggande
betaltjänster
Rutavdrag för fler tjänster 1/1 2017
Rätt attityd avgörande vid
rekryteringar
Entrepreneur Skiweek 2017 i Åre
Månadsbrev IUC Z-Group
Visitas Destinationsdagar 2016

Guld för Oviken Ost på World Cheese Awards 2016!
Med sin hårdost Dura tog Oviken Ost sitt tredje guld på en av världens största
ostbedömningstävlingar, World Cheese Awards 2016. Detta var tredje gången
på fyra år som Oviken Ost vann guldmedalj. Vi gratulerar till utmärkelsen!

Marknadsanalys boende i Bergs kommun
Under sensommaren 2016 genomfördes en marknadsanalys i bergs kommun.
Uppdraget var att inför framtagandet av Bostadsförsörjningsplanen få ett underlag på hur de som bor i kommunen ser på sitt boende nu och framåt.
Ta del av sammanställningen här.

TIPSLÅDA
Har du förslag på hur
företagsklimatet kan bli
bättre i Bergs kommun?
Skicka förslagen till oss så försöker vi
göra verklighet av dem tillsammans!

24/1 Seminarium livsmedelsupphandling
Inför kommande livsmedelsupphandling så bjuder vi in till en dialogträff för
att diskutera vilka möjligheter det kan finnas för lokala producenter att delta i
upphandlingen.
24 januari, Tingshuset i Svenstavik, kl 19.00 - 21.00

25/1 Dialogmöte i Rätan
Vi välkomnar företagare och föreningar till ett möte för att diskutera och gemensamt forma planerna för utveckling i Rätan. Syftet med mötet är att se vad
det lokala näringslivet och kommunen kan göra för att stödja Rätans utveckling. Politiker och tjänstemän från Bergs kommun medverkar.
25 januari, Norsgården i Rätan, 18.00 - ca 20.30

JULTIDER

Vi önskar er en god jul och ett gott
nytt år!
Avdelningen kommer att vara bemannad alla ”svarta” dagar.
22-23/12 Andreas
27-29/12 Andreas
30/12 Ketty
2-5/12 Lena & Ketty

NYHETER & INFORMATION
Träffa framtidens medarbetare
Bergs kommun bjuder tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket in till en träff där du som arbetsgivare får möjlighet att träffa människor
som söker jobb eller praktikmöjligheter nu och i framtiden.
Ta chansen att presentera ditt företag/arbetsplats för besökarna och skapa kontakter för framtida möjligheter!
I samband med lunchen informerar Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och
Bergs kommun om möjligheter och stöd som finns till dig som arbetsgivare.
Träffarna är öppna för allmänheten, men vi bjuder specifikt in ungdomar på
högstadiet och gymnasiet, arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt nyanlända och asylsökande i kommunen.
Kommande datum: 24/1 Skog & Mark, 7/2 Bygg & Hantverk, 7/3 Jordbruk

LONA-ansökningar
Årets ansökningsdatum har passerat (1/12) och Bergs kommun lämnade in fem
stycken ansökningar:
Vandringsleder i Kvarnsjö, Lagunen, Naturnära Åsarna, Slingan och Vandringsstigar Galåbodarna.
I registret för Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan man läsa om samtliga
ansökningar.

Ny rapport analyserar läget i Jämtland Härjedalen
Nyligen lanserades ”Läget i länet”, en rapport som tagits fram i samarbete med
länsstyrelsen och som analyserar situationen kopplad till 35 olika utvecklingsmål för Jämtland Härjedalen.
En del av det regionala tillväxtuppdraget från regeringen är att genomföra dessa
kartläggningar och ambitionen är att uppföljningen ska ske årligen. Underlaget
har tagits fram med hjälp av Nordiska ministerrådets forskningsenhet.
Ladda ner dokumentet på Regionens hemsida.

Besök vår hemsida!

NY FÖRETAGARE?
Vi vill gärna komma och besöka dig
för att lära oss mer om dig och ditt
företag samt berätta hur vi kan stötta
ditt företagande.
Ketty håller på att boka in besök och
om du vill att vi ska komma så hör
av dig till henne!

EVENEMANG?

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

ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Klarar du dig i 72 timmar?

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en
kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Utkast till bostadsförsörjningsplan för Bergs kommun 2017-2021

Bostadsförsörjningen är en viktig strategisk fråga för Bergs kommun och planen fyller därmed en viktig roll i den strategiska
planeringen. Det handlar dels om planering och bostadsbyggande för att skapa rätt mängd bostäder och typ av bostad, dels
om att skapa goda bostadsmiljöer och tillgodose sociala behov gällande bostadsvillkor.

Nå en global marknad via Fjällgymnasiet

Fjällgymnasiet har många olika samarbeten med både Indien och Kina. Vid besök hos partnerorganisationerna brukar de
marknadsföra Jämtland lite extra. Nu undrar de om någon företagare är intresserad av att skicka med en gåva tillsammans
med information och kontaktuppgifter? De har precis kommit hem från ett besök i Shenzhen och Hongkong och nästa resa
går till Tamil Nadu i Indien. Vill ni veta mer om möjligheter till direkt marknadsföring på den globala marknaden är det bara
att kontakta Anki Jonsson 0687-163 77 eller 072-585 68 46.

KONTAKT:

Anders Englund, avd.chef, 0687-164 01, anders.englund@berg.se
Andreas Hägglund, 0687-164 00, andreas.hagglund@berg.se
Fredrik Åström, 0687-164 02, fredrik.astrom@berg.se
Lena Håkansson, 0687-164 03, lena.hakansson@berg.se
Ketty Engrund, 0687-164 08, ketty.engrund@berg.se
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com

