DECEMBER 2020: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
KOMMUNEN DELAR UT
PRESENTKORT TILL
ALLA ANSTÄLLDA
För att stötta det lokala näringslivet och
samtidigt även visa uppskattning för
personalen har Bergs kommun beslutat
om att ge alla anställda en julklapp.

Julklappen som delas ut till alla
kommunanställda består av fyra
presentkort á 100 kr som kan användas,
tillsammans eller var för sig, i butiker,
restauranger, caféer eller hos någon annan lokal företagare. Presentkorten är
giltiga fram till 31 mars 2021. Vi hoppas att alla lokala näringsidkare vill vara
med och ta emot presentkorten.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

ÖVERKLAGAR BESLUT OM SÄNKT
HASTIGHETSGRÄNS PÅ E45
I början av november beslutade Trafikverket om
sänkta hastighetsbegränsningar på flera sträckor av
E45 som löper genom kommunen. Bergs kommun har
överklagat beslutet till regeringen.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

LOKAL UNDERSÖKNING SKA BIDRA TILL
FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSUTVECKLING

ATTRAKTIVT ATT BO PÅ
LANDSBYGDEN - VI BLIR FLER!

- Undersökningen har bidragit med ett stort arbetsmaterial som vi kommer att
börja arbeta med under januari 2021. vi vill rikta ett stort tack till alla som tagit
sig tid att svara på frågorna, säger Anders Englund, tillväxtchef Bergs kommun.

Många vill ändra livsstil och möjligheten att arbeta på
distans ses också som en möjlig bidragande faktor.

UNDER HÖSTEN har en näringslivsundersökning genomförts i samtliga
kommuner i Jämtland Härjedalen. 135 företag från Bergs kommun har deltagit
och svaren kommer nu att användas för att stärka insatserna för den lokala
näringslivsutvecklingen.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

NYA SIFFROR FRÅN SCB visar att befolkningen i
Bergs kommun hade ökat med 73 personer jämfört
med den 1 november förra året. Attraktiviteten i att
bo på landsbygden har ökat, menar kommunens
tillväxtchef Anders Englund.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

SMÅTT & GOTT
WEBBINARIUM: LYCKAS MED DIN
ONLINE-FÖRSÄLJNING UTOMLANDS!
TA STEGET – NY
WEBBPLATS OCH MAGASIN
DET SKA VARA ENKELT att ta steget
till drömlivet i Jämtland Härjedalen.
Så lyder mottot för projektet ”En
attraktiv region” som drivs av Region
Jämtland Härjedalen tillsammans
med länets kommuner, Länsstyrelsen,
Jämtkraft och Länsförsäkringar. Nyligen
lanserades den nya inflyttarwebben för
länet och kring årsskiftet kommer ett
rykande färskt magasin att komma ut.
Läs mer på tasteget.nu

REGIONEN GER GÅVA TILL
ANSTÄLLDA - UPPMANAS
HANDLA LOKALT
CIRKA 4 000 ANSTÄLLDA inom Region
Jämtland Härjedalen ska tackas lite
extra för insatserna under det gångna
året. Detta genom en gåva bestående
av ett presentkort som kan nyttjas hos
regionala handlare och företag via
appen Cityplay. Nu är det möjligt för
fler av länets aktörer att ansluta sig till
appen utan kostnad under hela 2021.
Läs hur du kan registrera dig

GRÖNT LJUS FÖR BYGGET AV
TRYGGHETSBOENDET I SVENSTAVIK
UNDER KOMMUNFULLMÄKTIGES
sammanträde den 26 november 2020
beslutades att Bergs kommun tillsammans med
Riksbyggen ska gå vidare med byggnationen
av trygghetsboendet i Svenstavik samt att den
kooperativa hyresrättsföreningen ska stiftas.
Läs mer om Trygghetsboendet

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

DEN 17 DECEMBER KL 9.00-10.30 Bjuder Enterprise
Europe Network och MakesYouLocal in till ett
kunskaps- och inspirationswebbinarium för svenska
bolag som överväger eller vill växla upp sin onlineförsäljning till kunder utomlands. Vill du veta vad som
krävs för att lyckas med försäljning online utomlands
– läs vidare, detta är för dig!
Klicka här för att läsa mer om webbinariet

TIMBANKEN ÖPPNAR 1 JANUARI
UNDER JUL OCH NYÅR har Timbanken stängt, men
öppnar ingen från och med 1 januari 2021. Timbanken
ger ditt företag möjlighet att utveckla verksamheten
med hjälp av ett antal upphandlade konsulter som
du kan välja mellan inom ekonomi, affärsutveckling,
marknadsföring, ledning, produktutveckling mm.
Klicka här för att läsa mer om Timbanken

INGEN FÖRETAGARKVÄLL I FEBRUARI

PÅ GRUND AV det osäkra läget kring corona har
Näringslivskontoret beslutat att ingen företagarkväll
kommer att ordnas den 12 februari 2021.
Klicka här för att läsa mer

BERG NOMINERAD TILL ÅRETS
NYFÖRETAGARKOMMUN 2020

VARJE ÅR UTSER Visma och NyföretagarCentrum
årets nyföretagarkommun i Sverige. I år var Berg en av
totalt åtta nominerade men tog tyvärr inte hem priset.
Vi gratulerar Båstad som blev årets vinnare!
Läs mer om nomineringen

NYTT OMSTÄLLNINGSSTÖD FÖR ATT
MÖTA CORONAKRISENS EFFEKTER

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN HAR INFÖRT
ett nytt stöd för att stärka företags konkurrenskraft
och omställning till nya marknadsförutsättningar för
att möta coronakrisens effekter. Stödet kan sökas av
företag med fast arbetsställe i Jämtlands län, som
har 1-9 anställda och högst 20 miljoner i omsättning
och vars affärsverksamhet har drabbats negativt
eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av
coronakrisens effekter.
Klicka här för att läsa mer

