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NYHETER & INFORMATION
Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet
Svenskt Näringslivs enkät, där företagen får bedöma en rad faktorer som påverkar det lokala företagsklimatet har nu skickats ut.
Undersökningen ligger till grund för en stor del av kommunens utvecklingsarbete. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar chansen att svara på enkäten och därigenom påverka vad vi ska fokusera på i vårt kommande arbete.

Skatteverkets informationsträffar

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
35 miljoner till lanthandlare i glesbygd
Företagskalender för 2016

Skatteverket erbjuder regelbundet kostnadsfria informationsträffar om skatter.
Målgrupper är framför allt blivande och nya företagare som behöver veta mer
om att starta och registrera företag och hur man hanterar skatter.
På Skatteverkets hemsida finns aktuella träffar.

Vemdalens nye VD på plats!

27/1 Skillnader mellan Svensk och Norsk affärskultur

Så blev hållbarhet den hetaste frågan

Handelskammaren MittSverige bjuder in till en seminariedag den 27 januari.
Under den här dagen får du information som hjälper dig i hanteringen av tullar
och leveransvillkor mm. Läs mer och anmäl dig här.

11/2 Affärsmöjligheter inom datacenterindustrin
Vill du veta mer om datacenterindustrin och vilka möjligheter det kan innebära
för ditt företag? The Power Region anordnar ett seminarium för näringslivet i
regionen. Syftet är att öka kunskapen kring branschen och de stärkta affärsmöjligheter som finns.
Torsdag 11 februari kl 12:00 – 18:30, Clarion Hotel Grand Östersund
Anmälan senast 4 februari
Kostnad: 560 kr exkl moms / pers (lunch, fika och middag ingår)

11/2 Almi - Uppstartsträff mentorprogram
Almis mentorprogram är till för dig som vill växa. Genom programmet får du
tillgång till en mentor, en erfaren person från näringslivet, som tillsammans
med dig kommer fram till ditt företags önskeläge. Tillsammans arbetar ni metodiskt mot dina tillväxtmål. Nu är det dags för uppstartsträff för en ny grupp.
Läs mer på Almis hemsida

24/2 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.

Jobbskaparpodden
Vad kan man lära sig av företagsamma människor? Varför måste fler inse deras
betydelse? Och vad är egentligen jobbskapandet i grunden ett resultat av?
I 29 avsnitt har Jobbskaparpodden träffat företagsamma människor över hela
Sverige, från söder till norr. Vad tar de med sig från den resan?
Lyssna på deras samlade reflektioner i detta specialavsnitt!

Nyhetsbrev Jämtland Härjedalen Turism
Få nyanställningar 2016
Full fart i fjällen under jul och nyår
Nya riktlinjer för ARN
Här kan du få hjälp med export - 10 tips
Reglerna du bör ha koll på inför 2016
Flyget kvar på Bromma
Skatteverket tydliggör momsregler vid
uthyrning av möblerade rum
Har du koll om du har koll?

Besök vår hemsida!

NYHETER & INFORMATION
Entrepreneurs Skiweek 2016
Skiweek, som arrangeras av Företagarna och Young Entrepreneurs of Sweden, är
landets största och ledande entreprenörsskidresa. Den genomförs i skidmeckat
Åre varje år och har sedan 2012 samlat Sveriges främsta unga entreprenörer.
2015 deltog över 80 personer och seminarier, utbildning och nätverkande blandas med skidåkning och affärer. Program och anmälan.

ALMI: Lönsamhetsstyrning
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!

PÅ AGENDAN

13/1 Fredrik: Jurymöte Guldstjärnan
15/1 Lena: Regional träff för landsbygdsutvecklare
22/11 Lena: Regional träff inflyttning
22/1 Anders: Styrelsemöte Destination
Vemdalen
21/1 Fredrik: Möte med Länskulturen
(Kultur och integration).
21/1 Lena: Möte om den fördjupade
översiktsplanen
25/1 Lena: Bredbandsgrupp
26-27/1 Alla: Kickoff för det regionala
etableringsprojektet
27/1 Fredrik: Styrgruppsmöte Integrera
och rekrytera
27/1 Lena: Asylgrupp
28/1 Anders & Fredrik: Final Guldstjärnan

Två nya integrationsprojekt från Företagarna våren 2016
Antalet invånare i Sverige växer snabbt. Inom kort startar Företagarna två projekt som ska bidra till integration och nytta för företag:
- Företagarna Praktik
En satsning för att skapa praktikplatser för asylsökande samtidigt som småföretag ges möjlighet att hitta kompetent arbetskraft. Därigenom hoppas man att
nyanlända snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden.
- NF-företagande
Nyanlända med bakgrund som företagare ska genom NF-företagande få utbildning i svenska förutsättningar för företagande. Tillsammans med lokala samarbetspartners får nyanlända företagare hjälp att orientera sig i Sveriges företagsklimat och hjälp att bedöma sina affärsidéer. Till sin hjälp får de en mentor som
är företagare.

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 boenden. 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.

KONTAKT:

Anders Englund, avd.chef, 0687-164 01, anders.englund@berg.se
Fredrik Åström, 0687-164 02, fredrik.astrom@berg.se
Lena Håkansson, 0687-164 03, lena.hakansson@berg.se
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com
www.berg.se/näringsliv

