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Dialogmöte 12/9 angående nybyggnation av lägenheter
Nu siktar vi framåt och söker dig som vill vara med och bygga nya hyresbostäder i Bergs kommun! Det är stor efterfrågan på bostäder i Berg, framför allt i
tätorterna med närområden och vi behöver därför bygga fler hyresbostäder.
Är du byggentreprenör och intresserad av att veta mer och titta på olika samverkansformer så är du välkommen till vår dialogträff måndag den 12 september kl 14.00 på IT-gården i Hackås.
Medverkar gör:
• Therese Kärngard, kommunalråd
• Hans Green, VD Bergs Hyreshus
• Massimo Cati, Länsstyrelsen
• Jörgen Leding, Migrationsverket
• Agneta Sivertsson, boendesamordnare
Anmäl dig till Agneta Sivertsson, boendesamordnare.

Ny medarbetare.
Ketty Engrund har nu börjat sin anställning på Näringslivs- och utvecklingsavdelningen som vikarie för Fredrik som arbetar med integration tom 28/4-17.
Ketty kommer att fokusera på företagskontakter, marknadsföring, turism och
Guldstjärnan.
Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetsutvecklare och har tidigare arbetat med turism, redovisning och som företagare.
Kontakt Ketty Engrund 070-580 10 58, ketty.engrund@berg.se.

Årets företagarkväll 6 oktober
Den årliga företagarkvällen arrangeras 6 oktober på Storhogna tillsammans
med Härjedalens kommun och Företagarna i Berg och Härjedalen.
Det blir även seminarier om upphandling samma eftermiddag.
Mer information och anmälan kommer.

Nominera årets Guldstjärnor senast 11 september!
Utmärkelserna tilldelas den person respektive det företag/arbetsplats som på ett
särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande.
2016 års kommunvinnare utses i samband med Företagarkvällen.
Därefter kommer en länsfinal att hållas i januari 2017.
Nominera direkt via länken på nästa sida!

Upphandlingar i länet
Länets kommuner upphandlar kontinuerligt varor och tjänster i samarbete med
det gemensamma upphandlingskontoret. Upphandlingskontoret upphandlar
ramavtal och gör även upphandlingar på uppdrag.
Just nu upphandlar Bergs kommun snöröjning i Svenstavik och elbelysning till
motionsspåret i Klövsjö.
Du hittar alla aktuella upphandlingar via Upphandlingskontoret

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
15/9 Creative Business 2016
Nyhetsbrev Kompetensplattformen
IUC-Z Groups månadsbrev augusti
29/9 Branschforum vindkraft
Direktflyg London - Östersund
Ansvarskoden - Bra villkor utan
kollektivavtal
Från A till Ö för soloföretagare
Nytt nätverk för talanger i
besöksnäringen
Resandet till Jämtland slår rekord
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Rekordbesök i fjällen

Besök vår hemsida!

NYHETER & INFORMATION
ALMI utbildar i Lönsamhetsstyrning
Lönsamhetsstyrning hjälper dig att identifiera ditt företags styrkor och svagheter
för att skapa en långsiktig lönsamhet.
Almi hjälper dig att skapa långsiktig lönsamhet i ditt företag genom att identifiera och prioritera förbättringsområden. Under ett antal arbetsmöten analyserar
du och din affärsrådgivare din verksamhets affärsmodell och tar fram en handlingsplan för hur du kan utveckla företaget.
Programmet genomförs flera gånger per år, närmast 15 & 29/9 i Funäsdalen och
du kan läsa mer och anmäla dig via ALMIs hemsida.

Skatteverkets informationsträffar
Skatteverket erbjuder regelbundet kostnadsfria informationsträffar om skatter.
Målgrupper är nya och blivande företagare som behöver veta mer om att starta
och registrera företag samt hantera skatter i sitt företag.
På Skatteverkets hemsida hittar du aktuella träffar.

NNRs rapport ”Företagens väg in till kommunen”.
Näringslivets Regelnämnd, NNR har sedan 2010 drivit ett projekt om kommunal regelförenkling på lokal nivå. Projektet har fokuserat på handläggningstider,
servicegarantier och avgifter vad beträffar tillstånd och tillsyn samt förekomsten
av s.k. företagslotsar eller en väg in till kommunen.
I NNRs rapport ”Företagens väg in till kommunen” har Bergs kommun som en
av 15 kommuner i Sverige fått högsta betyg. Läs hela rapporten.

Nominera här!
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.

Företags- & projektstöd i Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet har kommit igång och här går att söka företagsstöd
eller stöd till projekt för investeringar till utveckling. Länsstyrelsen är ansvarig
för handläggning och beslut.
På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om programmet
Kontakt Bergs kommun: Lena eller Ketty

ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Hur löser vi bostadsbristen i Bergs kommun?

Idag har vi en situation i kommunen där vi har både arbetskrafts- och bostadsbrist. Om vi lyckas lösa den senare så är möjligheterna stora att vi även lyckas lösa den första.
Det är stor efterfrågan på bostäder i Berg, framför allt i tätorterna och i området närmast dem. Intresset för att flytta hit eller
för de som redan bor här att stanna kvar, är stort och vi behöver därför hitta fler lediga bostäder.
För att säkra service, skolor och jobben i framtiden så behöver vi bli fler i kommunen. Jobben finns men det behövs även
någonstans att bo. Kommunen har därför inrättat en tjänst som har till uppgift att dels inventera befintliga bostäder på den
privata marknaden men även att stimulera nybyggnation av hyreslägenheter.
Har du ett tomt hus eller en lägenhet och har funderat på att hyra ut för en längre eller kortare tid eller har du planer på att
bygga hyreshus, eller bara har frågor runt det här, så är du välkommen att kontakta vår boendesamordnare.
För mer information kontakta:
Agneta Sivertsson, Boendesamordnare: 0687-161 47

KONTAKT:

Anders Englund, avd.chef, 0687-164 01, anders.englund@berg.se
Andreas Hägglund, 0687-164 00, andreas.hagglund@berg.se
Fredrik Åström, 0687-164 02, fredrik.astrom@berg.se
Lena Håkansson, 0687-164 03, lena.hakansson@berg.se
Ketty Engrund, 0687-164 08, ketty.engrund@berg.se
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com

