AUGUSTI 2020: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
VERKSAMT.SE FÖR
FÖRETAG I JÄMTLAND
HÄRJEDALEN

På verksamt.se’s regionala sida kan du
som bor i Jämtland Härjedalen få en
samlad bild över regionens stöd och
aktuella händelser för dig som driver
eller vill starta företag.
Verksamt.se är myndigheternas
gemensamma webbplats
för företagsinformation och
företagstjänster. På hemsidan finns samlad information om coronaviruset från
flera myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BERGS KOMMUNS BEFOLKNING VÄXER NÄST MEST I LÄNET

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB, presenterar två gånger per år siffror
över folkmängden i Sverige, länen och kommunerna. När resultaten för första
halvåret 2020 nyligen offentliggjordes står det klart att Berg hör till vinnarna
i länet när det gäller befolkningsökning, med endast Åre kommun som kan
uppvisa något större ökning. Plus 48 Bergsbor landade siffran på per den 30 juni
2020, jämfört med sista december förra året.

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

FÖRETAGARKVÄLLEN FLYTTAS
TILL FEBRUARI 2021
ÅRETS FÖRETAGARKVÄLL var planerad till den 2
oktober. För att vi ska kunna samlas många och ha
en trevlig kväll tillsammans med företagare i Bergs
kommun så har vi beslutat att flytta fram den årliga
företagarkvällen till den 12 februari 2021.

Prisutdelningen för Guldstjärnan 2020 kommer att ske
som planerat den 2 oktober, men under andra former.
Vi återkommer med mer information.

NÄRINGSLIVSKALENDER
WORKSHOP FÖR STRATEGIPROJEKTET I VEMDALEN
DESTINATION VEMDALEN har under nästan 1 års tid
genomfört workshops för områdets utveckling. Tisdag
29 september genomförs avslutande workshops där
du får vara delaktig att lägga grunden i visionen och
det fortsatta arbetet framåt
Mer information hittar du här

MULTI-TRAILS CONFERENCE

DANIEL LEDER NYTT
PROJEKT I OVIKSFJÄLLEN
För att kunna utveckla området
Gräftåvallen på ett hållbart sätt
startar nu projekt ”Hållbar utveckling
i Oviksfjällen” i samarbete med
rennäring och besöksnäring. Projektet
vill utveckla en modell för samverkan
kring utvecklingsfrågor.
Daniel Wolf-Watz är anställd för att
leda projektet.
Daniel nås på telefon 0687-161 76
eller mail daniel.wolf-watz@berg.se

SANDRA ÄR NY
MEDARBETARE PÅ
NÄRINGSLIVSKONTORET
NU HAR SANDRA LANDÉN börjat
arbeta här på Näringslivskontoret
och hon kommer att arbeta med
företagande och besöksnäringen.
Hon ersätter Anna Hansson som har
gått vidare som vd för Destination
Vemdalen.
Sandra nås på telefon 0687-164 08
eller mail: sandra.landen@berg.se

FÖRETAG ÄR VIKTIGA FÖR ATT
MINSKA SMITTSPRIDNINGEN

TUESDAY 15TH SEPTEMBER 2020: Welcome to join
a (digital) trail conference! This conference is part of a
Swedish – Scottish cooperation project with the aim to
build better and more sustainable trails and to share
knowledge and inspiration.
För mer info, kontakta ellen@sjoskogfjall.se

HERMODS SÖKER PRAKTIKPLATSER FÖR
REDOVISNINGSEKONOMER
FÖR DIG SOM FÖRETAGARE INNEBÄR DETTA
en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida
medarbetare. Studenterna kommer att gå ut på
praktik vecka 43-52. Om du vill veta mer, kontakta:
Malin Gahlin, Utbildningsledare
Telefon: 063-670 94 97
E-post: malin.gahlin@hermods.se

SOCIALA MEDIER STEG 2 – ANNONSERING OCH
STATISTIK

DU SOM BEDRIVER en verksamhet är
ansvarig för att anpassa den så att du, dina
medarbetare, besökare och kunder kan följa
myndigheternas riktlinjer och råd. För att
underlätta för dig som företagare har vi samlat checklistor samt skyltar om att
hålla avstånd och tvätta händerna på vår hemsida. Tack för allt du gör!
Klicka här för mer information

TISDAG 15 SEPTEMBER KL 16.00 bjuder Trampolin
PR in till en fortsatt djupdykning i sociala medier
i Oviken, denna gång med fokus på publicering,
annonsering och statistik!
Mer information hittar du på berg.se/näringsliv

KONTAKTA OSS

15 OCH 24 SEPTEMBER ERBJUDER ALMI
kostnadsfria onlineseminarium i två delar med fokus
på Ekonomi - Försäljning - Tillväxt. ”Kickstarta ditt
företag” är ett program för dig som har en idé, vill
starta företag, nyss startat eller fortfarande känner dig
som nyföretagare.

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!

DIGITALA SEMINARIER MED ALMI:
”KICKSTARTA DITT FÖRETAG”

Mer information hittar du på almi.se

HÅLL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER UNDER ÅRET

KURS I ENTREPRENÖRSKAP FÖR KULTURARBETARE

Håll dig uppdaterad genom vår hemsida
www.berg.se/näringsliv
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev
www.berg.se/nyhetsbrev

9-10 SEPTEMBER bjuder Region Jämtland Härjedalen
in kulturarbetare i länet till en kostnadsfri kurs i
entreprenörskap där man under två dagar jobbar med
bland annat marknadsföring, målgruppsanalys och
ekonomi.

Följ oss!

g

facebook.com/nuaberg

Mer information hittar du på berg.se/näringsliv

