SEPTEMBER 2020: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
BERG HAR
JÄMTLANDS BÄSTA
FÖRETAGSKLIMAT

När Svenskt Näringsliv släppte sin
årliga ranking av företagsklimatet stod
det klart att Bergs kommun klättrat 16
placeringar från 118 till 102. Sett till
länet innebär placeringen även att Berg
har det bästa företagsklimatet i länet.
”Rankingen visar att vi är på mycket
god väg att bli en riktigt bra kommun
att driva och starta företag i, men vi ska fortsätta jobba framåt och bli ännu
bättre, i samverkan med det lokala näringslivet, säger Therese Kärngard (S),
kommunalråd i Bergs kommun.”

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KOM IHÅG: SÖK TIMBANKEN!
NU ÄR SUCCÉN Timbanken öppen igen! Den 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

2020

FLERA HYLLADE FÖRETAGARE I KOMMUNEN
UNDER SEPTEMBER har flera företagare i Bergs kommun uppmärksammats
och tilldelats priser. Anderssons Skog & Trädgård AB tilldelades priset Årets
företagare i Berg och går vidare till länsfinalen som hålls under Guldgalan den
5 november. Även Bölåsen Mjölk är finalist under Guldgalan i kategorin Årets
gröna guld vilket är ett pris som delas ut av LRF och Ludvig & Co.

Wikners i Persåsen meddelades som länsvinnare av Stora Turismpriset 2020
vilket delas ut ett företag eller annan organisation i varje län som under
coronapandemin arbetat med sin verksamhet på ett innovativt och hållbart sätt.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

RÖSTA PÅ FINALISTERNA I
GULDSTJÄRNAN 2020

GULDSTJÄRNAN är ett pris som delas ut varje år
för att hylla personer och företag som genom god
service gör Jämtland Härjedalen till en bättre plats
att bo och leva på. Juryn har nu utsett fem finalister i
respektive kategori och fram till den 8 oktober 2020
kan du lägga din röst på Årets Serviceperson och Årets
Serviceföretag.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

NÄRINGSLIVSKALENDER
FÖRETAGARFRUKOSTAR I BERG

NU UNDER HÖSTEN så ordnar vi företagsfrukostar
runtom i kommunen. Välkommen att träffa andra
företag i området och politiker och tjänstemän från
kommunen. Vi bjuder på frukost.
RÄTAN 14 okt kl 8.30 Norsgården
SVENSTAVIK 15 okt kl 8.30 Tingshuset

VI GÖR EN NÄRINGSLIVSUNDERSÖKNING

MILJONSATSNING I
PERSÅSBACKEN

VI VILL ATT DU SOM DRIVER
FÖRETAG ska ha de bästa
förutsättningar för att kunna utveckla
ditt företagande. Därför kommer
vi inom kort att påbörja 2020 års
näringslivsundersökning där du får
chans att berätta om just ditt företags
behov. Vi hoppas att du tar dig tid att
svara på undersökningen!
Klicka på länken för att läsa mer
om undersökningen.

PERSÅSENS SKID- OCH KÄLKKLUBB
får stöd med drygt 4 miljoner kronor
från Arvsfonden för ombyggnation
och tillgänglighetsanpassning
av anläggningen. Projektets
syfte är att möjliggöra säker och
tillgänglighetsanpassad kälkåkning i
Persåsbacken. En ytterligare positiv
effekt blir att samtliga nedfarter
även kan användas på sommaren för
cykling.
Läs mer om satsningen här.

STÅR NI INFÖR ETT ÄGARSKIFTE?
COOCON ÄR EN SATSNING som drivs av
Connect och Coompanion tillsammans med
Almi Nord och erbjuder stöd i förberedelserna
för ägarskiftet. Efter genomgången process,
som tar mellan fyra och sex månader, får du
ett sammanfattande dokument som kan ligga
till grund för ditt fortsatta arbete med ett
ägarskifte.
Klick här för att läsa mer

HACKÅS 20 okt kl 8.30 Föreningshuset
KLÖVSJÖ 3 nov kl 8.30 Klövsjöfjäll
LJUNGDALEN 5 nov obs kl 15.00 på Tuvan
ÅSARNA 12 nov kl 8.30 Åsarna Skicenter
OVIKEN 17 nov kl 8.30 Mötesplats Oviken
Anmäl att du kommer till
lena.hakansson@berg.se eller till
sandra.landen@berg.se

LOKALA DIALOGMÖTEN

VI SAMMANFATTAR varje lokal utvecklingsplan
och kopplar till Tillväxtprogrammet. Det blir även
presentationer av vad som är på gång i området och
diskussioner kring det. Välkomna!
STORSJÖ-LJUNGDALEN 13 okt kl 19-21
ÅSARNABYGDEN 20 okt kl 19-21
RÄTANSBYGDEN 3 nov kl 19-21
HACKÅSBYGDEN 10 nov kl 19-21
BERGSBYGDEN 17 nov kl 19-21
KLÖVSJÖBYGDEN 1 dec kl 19-21
OVIKSBYGDEN 8 dec kl 19-21

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

Samtliga träffar är digitala och sker via Teams.
Anmälan till fredrik.astrom@berg.se

KURS TILLGÄNGLIG BESÖKSNÄRING
TISDAG 20 OKTOBER KL 10.00-16.30 BJUDER
Länsstyrelsen i samarbete med Lofsdalsfjällens
Turistnäring Ekonomisk Förening, in till en
halvdagskurs i Tillgänglig besöksverksamhet.

På kursen får du goda exempel, fakta och argument
på hur resekedjan kan utformas för fler personer och
varför det är lönsamt att erbjuda god tillgänglighet för
alla.
Sista anmälningsdag är 16 oktober.
Klicka här för mer info och anmälan

