JULI 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
SAVE THE DATE
ÅRETS FÖRETAGARKVÄLL
HÅLLS DEN 8 OKTOBER
Företagarkvällen anordnas årligen
för att hylla företagare, eldsjälar och
entreprenörer som lyfter vår kommun.
Årets företagarkväll kommer att
anordnas den 8 oktober på Hackås
Föreningshus och arrangeras
tillsammans med näringslivet i
Oviken och Hackås. Kvällen kommer
att genomsyras av festlighet, god mat och dryck, trevliga möten med andra
företagare och givetvis affärsmöjligheter. Kvällen kommer att anordnas utifrån
gällande restriktioner.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

EN TREDJEDEL AV KOMMUNENS INKÖP GÖRS
HOS LOKALA SMÅFÖRETAG
FÖR MÅNGA SMÅFÖRETAGARE är kommunen en viktig uppdragsgivare.
Organisationen Företagarna har tillsammans med företaget Tendium tagit fram
en rapport som visar hur stor del av Sveriges kommuner inköp som görs från
små och medelstora företag.

Sett till länet har Bergs kommun högst andel inköpt från småföretag samt är näst
bäst att handla från lokala småföretag.
Länk till hela rapporten hittar du på vår webbplats.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

AVVECKLING AV RESTRIKTIONER
- DET HÄR GÄLLER FRÅN 1 JULI
1 JULI TRÄDDE steg 2 i kraft, enligt regeringens
avvecklingsplan, vilket bland annat innebär att taket
för deltagarantal har höjts och den maximala storleken
på sällskap inomhus har ökats till åtta personer. Mer
information hittar du på vår webbplats.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

HÄNG MED & FIRA BERG 50 ÅR
BERG ÄR EN PIGG FEMTIOÅRING med en lysande
framtid och det ska självklart firas!
I början av hösten kommer Bergs kommun att bjuda
in till ett nio dagar långt firande över hela kommunen
och kalas i varje bygd.
VILL DITT FÖRETAG vara med och uppmärksamma
firandet, med exempelvis ett jubileumserbjudande? Ta
kontakt med Lena eller Sandra på Näringslivskontoret
för mer information.
Info om firandet hittar du på berg.se/50år

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

2021

DAGS ATT NOMINERA TILL
GULDSTJÄRNAN 2021

SÖK REGIONALT
CORONASTÖD

BESÖKARE TILL FJÄLLS I SOMMAR?
TIPS PÅ BRA SAKER ATT KÄNNA TILL!

VARJE ÅR UTSES Årets serviceföretag
och Årets serviceperson i Bergs
kommun. Fram till 22 augusti är det
möjligt att nominera den person eller
det företag i Bergs kommun som du
tycker står för utomordentlig service.

DET ÄR FORTFARANDE MÖJLIGT
att söka Region Jämtland Härjedalens
stöd till omställning för att möta
coronakrisens effekter. Stödet kan
sökas av små och medelstora företag
med fast arbetsställe i länet vars
affärsverksamhet har drabbats negativt
eller behöver ställa om sin verksamhet
på grund av coronakrisens effekter.
Klicka här för att läsa mer

FJÄLLEN LOCKAR MÅNGA besökare, även
sommartid, och Länsstyrelsen har tagit fram
information som är bra att känna till om du bedriver
besöksnäring i närhet av fjällen.

2020 stod Ylva Forsanker och
Fjällkonditoriet som vinnare i båda
kategorierna. Vem tycker du ska vinna i
år? Klicka här för att nominera

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT FÖR ENMANSFÖRETAG
RIKSDAGEN HAR BESLUTAT att förlänga
växa-stödet från och med 1 juli vilket
innebär att enmansföretag som anställer
sin första medarbetare bara ska betala
ålderspensionsavgift (10,21 procent)
på ersättning upp till 25 000 kr per
kalendermånad. Stödet innebär en tillfällig
sänkning av arbetsgivaravgiften under 24
månader. Mer information hittar du på
Skatteverkets webbplats.

KONTAKTA OSS
Anders Englund
Tillväxtchef
0687-164 01

Lena Håkansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 03
Sandra Landén
Näringslivsutvecklare
0687-164 08
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

ORGANISERADE AKTIVITETER I FJÄLLEN: För
att få arrangera en organiserad aktivitet kan du
behöva anmäla din verksamhet eller ansöka om
markupplåtelse. Klicka här för att läsa mer.
POLICY OM ELCYKLING INOM RENBETESFJÄLL:
Länsstyrelsen har fastställt en policy där den
huvudsakliga inriktningen är att elcykling inte är
tillåten, men undantag finns.
Klicka här för att läsa mer.

VECKANS VARNINGSLISTA
UNDER SOMMAREN är det tyvärr vanligt att andelen
bluffakturor ökar. På Svensk Handels webbplats kan
du ta del av Varningslistan som varnar för bluffakturor,
företag med oseriösa försäljningsmetoder och för
erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som
vilseledande.
Läs mer på svenskhandel.se

VILL DU HA BESÖK AV
NÄRINGSLIVSKONTORET TILL HÖSTEN?
UNDER PANDEMIN har vi satt företagsbesöken på
paus, men planerar nu, tillsammans med politiken, att
genomföra flera företagsbesök till hösten. Vill du ha
besök? Ta kontakt med oss på Näringslivskontoret.

NY WEBBPLATS FÖR UPPLEVELSER
KRING STORSJÖN
STORSJÖN.COM är en rykande färsk satsning för
att inspirera och informera om evenemang, äventyr
och pärlor runt om Storsjön. Webbplatsen är under
uppbyggnad och som företagare har du möjlighet att
synas med din verksamhet bidra genom att bli partner.
Läs mer på storsjön.com

