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NYHETER & INFORMATION
11/12 Företagarträff Byggnadsvård, trä & traditionshantverk
Jamtli har startat ett projekt för att koppla samman skogsägare, sågverk och
hantverkare inom trä, smide och måleri.
Välkommen på en träff i Svenstavik den 11 december kl 9.30
Vi träffar då projektet och diskuterar vad som kan göras för att öka kunskapen
om byggnadsvård och hur företag kan utvecklas.
Kontakta Lena Håkansson om du är intresserad.

ALMI: Lönsamhetsstyrning
Häng med på två dagar där ekonomisk rappakalja blir kunskap som bygger
långsiktig lönsamhet.
I programmet lönsamhetsstyrning hjälper vi dig att identifiera ditt företags
styrkor och svagheter för att skapa en långsiktig lönsamhet. Vi jobbar med ditt
företags befintliga ekonomiska rapporter och tittar på vad siffrorna verkligen
betyder. Vi jobbar med täckningsbidrag, räknar fram företagets nyckeltal och
lär oss förstå bolagets egna siffror.
Varmt välkommen till två heldagar (15 & 29/1) med fokus lönsamhet.
Anmäl dig här!

10/12 Lansering av lokala verksamt.se
Den 10 december sjösätts Region Jämtland Härjedalens egna variant av verksamt.se. Här kommer alla aktörer i Jämtland Härjedalen som på olika sätt erbjuder rådgivning, samverkan/kunskap/evenemang och finansiering att samlas.
Regionen välkomnar till en After Work med fokus på framtiden
10/12 kl 15.30 på Österängsskolan i Östersund
Under träffen kommer även regionens innovationsprogram att presenteras.
Anmäl dig här!

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
Innovationsbloggen Jämtland Härjedalen
Uppstart ALMIs mentorprogram
Nyhetsbrev Almi Företagspartner Mitt,
november 2015
Prognos för småhusbyggande skrivs upp
Missar svenska företag möjligheter till
internationalisering?
Låt företagen vara med och integrera
flyktingar
Sluta motarbeta kvinnligt företagande!
Mer kontanter och färre bankkontor
Årets landsbygdsnätverksträff
sammanfattad
Regionala integrationsstrategin

Besök vår hemsida!

WC Åre: Innovation & Sociala medier 11/12, 16.30-18.00
Hur fungerar de nya marknadsföringskanalerna och hur kan vi använda oss av
dem? Kom och inspireras då World Cup Åre och Peak Innovation bjuder in till
en afterwork och paneldebatt i Copperhilltältet på Nationalarenan. Anmälan.

God Jul & Gott Nytt År!
Följande datum finns vi tillgängliga 08.00-16.30 via Lotstelefonen 0687-164 04 eller
växeln 0687-161 00: 28, 29 och 30 december samt 4 och 5 januari.
Däremot kommer vi inte att vara på plats under perioden 23 december-6 januari.

NYHETER & INFORMATION
Gå en kurs på distans i t ex bokföring, försäljning etc
Det finns bra kurser på distans inom många olika områden inom gymnasial
vuxenutbildning. Hermods har flera bra kurser som bokföring, företagsekonomi, personlig försäljning, praktisk marknadsföring etc. Du bestämmer själv vilken fart du vill läsa på. Här kan du se vilka kurser som erbjuds.
Genom Lärcentrum i Berg kan du ansöka om att gå kursen kostnadsfritt.
Kontakt: John-Olof Mannberg, 0687-163 90.

LONA-anökningar
Årets ansökningar till LONA-projekt är nu inskickade. Det blev i år 3 st projekt:
1. Ljungdalsfjällens Naturinformation
(Ombyggnation av del av turistbyrån till ett naturinformationscenter)
2. Vandrings-, löpar- och cykelleder i Åsarna
(Märkning av befintliga leder för att stärka Åsarna som träningsort)
3. Backsvalans fortlevnad
(Kan motorsport under organiserade former vara en naturvårdande faktor?)
Beslut fattas av Länsstyrelsen i mars.

Framtidsmässan 2016
Östersunds studentkår bjuder in till det största årligen återkommande arbetsmarknadseventet med inriktning på studenter. Ta chansen att säkra kompetensförsörjningen i ert företag. Läs mer om mässan och anmälan här.

Kommunen deltar i projektet Rekrytera och integrera
Projektet syftar till att sprida kunskap och stödja framförallt arbetsgivare kring
handledning vid praktik, instegs- och nystartsjobb.
Vi ska utveckla strukturer för handledarstöd på arbetsplatserna, speciellt inom
den egna kommunala verksamheten.
Om du som företagare är intresserad av att ta emot praktikanter eller vill ha tips
kring handledarskap, kontakta Ellenore Ottosson 0687-163 13

PÅ AGENDAN

4/12 Lena: Informationsmöte Landsbygdsprogrammet
8/12 Anders: Plankommitté
8/12 Lena: Landsbygdsutvecklarträff
9/12 Anders: Årsstämma Destination
Vemdalen.
9/12 Fredrik: Regional integrationsträff
kring jobbmatchning
10/12 Anders: Näringslivschefsträff
10/12 Lena: Workshop Kreativa byråkrater
15/12 Alla: Möte med Kompetensplattformen
16/12 Lena: Regional workshop kring
landsbygdsservice
17/12 Anders: Styrgruppsmöte etablering
18/12 Fredrik: Styrgruppsmöte integrera
och rekrytera.

FÖRETAGSLOTS

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika
verksamheter. Vi ger dig vägledning
och samordnar dina kontakter inom
kommunen. LÄS MER HÄR

EVENEMANG?

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

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Prova på vår Energirådgivning!
Den är gratis för både företag och privatpersoner! Ring Cecilia Moberg, Energi- och klimatrådgivare på 0687-161 54

Funderar på du på att bygga nytt, ut eller om?
Sök gärna lov nu! Använd gärna vår e-tjänst på hemsidan för din ansökan.

Flyktingmottagningen i Berg
Kommunen har upprättat en sida där hittar du information om flyktingsituationen i Bergs kommun, Jämtlands län samt
övriga Sverige. Via den här länken hittar du sidan.
Aktuellt just nu är att kommunen ser över möjligheterna att erbjuda fler boplatser. Bland annat så har kommunstyrelsen gett
Bergs hyreshus i uppdrag att bygga fler boenden för ensamkommande ungdomar. Inledningsvis kommer det att byggas i
Myrviken, vilket beräknas vara klart i februari 2016. Därefter kommer det att följa fler byggnationer på andra orter.
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