FEBRUARI 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Kultur & Fritid
BIBLIOTEKEN ÄR
ÖPPNA IGEN!

Från och med lördag 16 januari 2021
har vi ordinarie öppettider på våra
bibliotek igen. Antalet besökare som får
vistas samtidigt i lokalen kommer dock
att vara begränsat. Maxantal kommer
att skyltas med på respektive bibliotek.
Möjlighet att beställa böcker för
upphämtning eller hemkörning (take
away) finns kvar. Du kan ringa eller
skicka e-post till ditt bibliotek om det du
vill låna, och hämta ditt lån utanför biblioteket under våra öppettider.
Tänk också fortsatt på att hålla avstånd, tvätta händerna, använda handsprit
och stanna hemma om du känner dig krasslig.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

STÄNGT PÅ ISHALLEN? ÅK
SKRIDSKOR UTOMHUS I
HACKÅS OCH RÄTAN

I SAMVERKAN med ideella krafter i byarna så
kan nu utomhusrinkarna Billstahov i Hackås och
på skolområdet i Rätan användas för ishockey och
skridskoåkning.
Tänk på att alltid hålla avstånd, god handhygien och
att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom även
när du ska träffa andra utomhus.
Klicka här för att läsa mer om
utomhusrinkarna

TIPSA UNGDOMAR: SÖK TILL
SOMMARLOVSENTREPRENÖR
2021

KÄNNER DU EN UNGDOM som vill skapa sitt eget
sommarjobb och har en företagsidé? Då ska du tipsa
om att söka till sommarlovsentreprenör 2021.
Som sommarlovsentreprenör får ungdomarna
utbildning, stöttning och hjälp under sommaren för
att de ska lyckas så bra som möjligt med att skapa sitt
eget företag!

UNGDOMAR KAN GENOMFÖRA EGNA
EVENEMANG MED HJÄLP AV IDÉSLANTEN

IDÉSLANTEN är ett bidrag för ungdomar som vill genomföra ett utåtriktat
arrangemang eller en aktivitet för andra unga i kommunen. Aktiviteten/
arrangemanget ska vara drogfritt, öppet och marknadsfört för alla samt politiskt
och religiöst obundet.
Aktiviteten eller projektet ska bedrivas i Bergs kommun och man får söka ett
bidrag på mellan 2 000–6 000 kronor. Ansökan handläggs snabbt och beslut
meddelas inom 2 veckor. Pengarna ska användas inom 6 månader efter
utbetalning och redovisas kort senast 4 veckor efter avslutat projekt.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

Vi har 15 platser och endast ungdomar skrivna i Bergs
kommun födda 2000–2004 kan söka. Ansökan skickas
in före 30 april, sena sökanden tas in i mån av plats.
Läs mer om sommarlovsentreprenör 2021

KULTURPRIS &
KULTURSTIPENDIUM
Varje år delar Bergs kommun ut ett kulturpris för
förtjänstfull kulturgärning inom kommunen samt ger
möjlighet att ansöka om kulturstipendium.
Sista dagen för att nominera till kulturpris eller ansöka
om kulturstipendium är den 7 maj 2021.
Läs mer om kulturpris och kulturstipendium

RÖRELSEGLÄDJE MED
FRILUFTSLIVETS ÅR

Under hela 2021 anordnas det nationella
projektet ”Luften är fri” för att lyfta
friluftslivet och få fler att vilja prova på.
Bergs kommun har beviljats
projektmedel för att kunna genomföra
olika aktiviteter under året och
uppmuntrar nu föreningar att söka bidrag
för att arrangera egna aktiviteter.

VARMT VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE om Friluftslivets år tisdag
16 februari kl 18.00. Där kommer du att få mer information om projektet och
hur du eller din förening kan vara med att bidra med egna aktiviteter.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

SKÄNK UTRUSTNING TILL FRILUFTSLÅNET

UNDER VINTERN 2021 startar Bergs kommun Friluftslånet för att alla ska kunna
låna sport- och friluftsutrustning gratis. Friluftslånet kommer fungera som ett
bibliotek där man kan låna allt från skridskor och fiskespö till stormkök och pulka
för att enkelt kunna prova på de sporter och aktiviteter man vill.
Om du har schysst utrustning som inte längre används, så vore det toppen om
du vill skänka det till Friluftslånet. På så sätt kan det komma till nytta och glädje
för någon annan! Vi tar emot all sportutrustning samt allt som har med friluftsliv
att göra. Sakerna ska vara fungerande/lätt åtgärdade, fräscha och moderna.
Inlämning av utrustning kan ske i Klövsjö, Myrviken och Svenstavik.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

SÖK HÖSTENS TRÄNINGSTIDER:
SENAST 30 APRIL 2021
TIDER FÖR TRÄNING i idrottshallarna under hösten
ansöks via e-tjänst senast 30 april. Därefter kommer
tiderna att fördelas enligt önskemål och prioriteringar.
31 maj släpps resterande tider för direktbokningar via
det nya bokningssystemet

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

NYA BOKNINGSREGLER FÖR
KOMMUNENS IDROTTSHALLAR

BERGS KOMMUN HAR BESLUTAT om uppdaterade
prioriterings- och ordningsregler gällande hyra av
idrottshallar och simhallar. De stora skillnaderna är att
man ska ansöka om säsongsbokningar innan 30 april
respektive 31 oktober. Ändringarna omfattar även
uppdaterade avbokningsregler, ny prioriteringsordning
och sanktionsavgifter kopplade till ordningsreglerna.
Taxorna är oförändrade.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KOMMUNENS IDROTTSANLÄGGNINGAR
ÖPPNAR FÖR FLER
KOMMUNENS IDROTTSANLÄGGNINGAR har sedan
25 januari hållit öppet för träningsverksamhet för
barn och ungdomar som är födda 2002 och senare.
I samråd med smittskydd har vi beslutat att från 8
februari även öppna för äldre ungdomar och vuxna
(född 2001 och tidigare), men med maxantal på åtta
personer.

SÖK BIDRAG DIGITALT UTBILDNING 10 FEBRUARI
NYTT FÖR 2021 är att de kommunala
föreningsbidragen kan sökas digitalt
via ett system som heter e-serve.
Målet är att det ska bli enklare för er
att söka bidragen.
Vi har tidigare skickat ut ett mail till
kommunens föreningar om detta
men vill passa på att påminna om ett
utbildningstillfälle för systemet e-serve
onsdag 10 februari kl 18.30-19.30
Klicka här för att ansluta till
mötet

NYA BIDRAGSNORMER 2021
FÖR ATT GÖRA REGELVERKET
kring kommunala bidrag tydligare
har Kommunfullmäktige beslutat
om nya bidragsnormer. De nya
normerna innebär inte några stora
förändringar, men vissa tidigare krav
har vi gjort om till rekommendationer.
För de föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamheter är
rekommendationerna fortfarande krav.
Bidragsnivåerna är oförändrade.
Läs mer om de nya
bidragsnormerna på berg.se

SÖK BIDRAG FÖR DIN FÖRENING:
SISTA CHANSEN NU
I Bergs kommun finns kommunala bidrag att
söka för ideella föreningar med verksamhet
och säte i Bergs kommun. Många bidrag har
sista ansökningsdag sista februari, bland annat
aktivitetsstöd, drift- och underhållsbidrag och
investeringsstöd.
Läs mer om de kommunala bidragen

KONTAKTA OSS
Gunhild Åkerblom
Kulturchef
0687- 162 05

Kajsa Kårwik
Folkhälsosamordnare
0687-161 46
Maria Wikén
Ungdomssamordnare
0687-161 49
Anna-Maria Landgren
Projektadministratör
0687-161 74

HAR DU FLER TANKAR KRING FÖRENINGSLIVET?
På berg.se/näringsliv har vi samlat fakta, inspiration
och matnyttiga länkar som är bra att ha för dig som
är aktiv inom en förening. Där hittar du också vår
kalender med tips på intressanta seminarier och
föreläsningar. Välkommen in!

UPPLEVA & GÖRA
På berg.se/upplevaochgora hittar du information
om fritids- och friluftslivet i kommunen.
Kolla gärna på bergsliv.se/heimester om du söker
tips på lokala upplevelser.

Följ oss!

För barn- och ungdomsverksamheter begränsas
antalet deltagare enligt anslag till 60 personer
i stora salar, och 15 personer i de mindre.
Omklädningsrummen kommer fortsatt att hållas
stängda - ombyte sker hemma.
Läs mer de nya rekommendationerna

ANNA-MARIA ÄR NY
PROJEKTADMINSTRATÖR
WENCHE LIDBERG ÄR TJÄNSTLEDIG till och med 30
juni 2021 och ny på tjänsten är Anna-Maria Landgren.
Kontakt gärna Anna-Maria om du har frågor om
exempelvis föreningsbidrag!
Tel: 0687-161 74 (samma som Wenche)
E-post: anna-maria.landgren@berg.se

VILL NI ERBJUDA FERIEPRAKTIKPLATS?
VÅRT MÅL ÄR ATT ERBJUDA ungdomar i Berg en
sysselsättning under sommaren 2021 trots rådande
omständigheter. Syftet med feriepraktik är att ge
ungdomar i Berg ett meningsfullt avlönat arbete som
en introduktion in i arbetslivet.
Fram till 30 april har föreningar, kommunal
verksamhet och företag möjlighet att anmäla om de
vill ta emot feriepraktikanter.
Läs mer och gör din anmälan här

SKICKA IN ERA EVENEMANG TILL
MAGASINET BERGSLIV 2021
OM DU SKA ARRANGERA exempelvis en konsert,
utställning, loppis eller tävling i sommar så har du
möjlighet att informera om det helt kostnadsfritt i
Bergslivs evenemangskalender.
För att få synas i evenemangskalendern ska
arrangemanget vara öppet för allmänheten samt
arrangeras inom Bergs kommun. Om du har en
stadigvarande verksamhet under sommaren ska detta
informeras om i upplevelseguiden.
Läs mer om hur du anmäler ditt evenemang

g TA HAND OM DIG!

facebook.com/bergskommun

