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NYHETER & INFORMATION
Dialogmöte Klövsjö 9/5
Nu är det åter igen dags för dialogmöte i Klövsjö.
Måndag 9 maj på Bygdegården i Klövsjö kl. 18.30-ca 21.00
Vi välkomnar företagare och föreningar till ett möte för att utvärdera och revidera överenskommelsen mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Syftet med dialogmötena är att tydliggöra vad det lokala näringslivet respektive kommunen kan göra för att stödja Klövsjös utveckling.

Nu börjar arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan
För att förbättra vårt kunskaps- och planeringsunderlag och för att öppna upp
för en dialog med invånarna i ett tidigt planeringsskede så kommer vi att besöka våra sex tätorter samt Ljungdalen/Storsjö.
Syftet med mötena är att sätta kommuninvånarnas erfarenheter i centrum.
Vad är betydelsefullt för ditt vardagsliv? Vilka områden tycker du ska utvecklas? Var finns era mötesplatser? Vilka värden är viktiga att bevara?
Ta chansen och tyck till!
12/5 Oviken: Mötesplats Oviken 16/5 Ljungdalen/Storsjö: Ljungalid
30/5 Åsarna: Bygdegården
31/5 Hackås: IT-gården
7/6 Svenstavik: Tingshuset
8/6 Rätan: Norsgården
9/6 Klövsjö: Tomtan
Ni är välkomna mellan kl 18-20, vi bjuder på fika.
Vill du veta mera kontakta: Eli Larsdotter Brynhildsvoll 0687-161 79 eller
Lina Byström 0687-161 50. Via mail: oversiktsplan@berg.se

Ny projektadministratör

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
26-27/5 Peak Days i Östersund
Månadsbrev IUC Z-Group april
Nyhetsbrev Business Region Mid
Sweden
Snabbspår ska stötta nyanlända att
starta eget
Småföretag har svårt att hitta finansiering
Nyhetsbrev från JHT
Almis nya mikrolån
Kompetensutveckla din personal
Visioner kring framtidens besöksservice

Besök vår hemsida!

För att underlätta för byar och föreningar att driva utvecklingssprojekt så har
Bergs kommun inrättat en tjänst som ska hjälpa lokala grupper och företagare
med att starta och söka projekt och även hjälpa till med administration av beviljade projekt. Har du eller din bygd intresse och vill undersöka möjligheten
att starta projekt kontakta Andreas Hägglund.

Dialogmöte Storsjö & Ljungdalen 24/5
Vi välkomnar företagare och föreningar till ett möte för att utvärdera och revidera överenskommelsen mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Tisdag 24 maj på Ljungalid i Ljungdalen kl. 18.30-ca 21.00
Syftet med dialogmötena är att tydliggöra vad det lokala näringslivet respektive kommunen kan göra för att stödja byarnas utveckling.

Nya insatser för företagande och arbete genom sociala företag
Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra flera insatser för arbetsintegrerande sociala företag. I satsningen ingår bland annat affärsutvecklingscheckar,
stöd och insatser för att stärka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Nominera här!

NYHETER & INFORMATION
31/5 Temadag kring regionens näringsliv
Välkommen till en dag där fakta om regionen och näringslivet presenteras och
förenklas så att du kan dra nytta av den i ditt arbete. Här får du argumenten och
underlaget för att utveckla din verksamhet och attrahera fler kunder.
Mellan presentationerna av de olika avsnitten av undersökningen kommer
grupparbeten att genomföras kring spännande perspektiv på regionens utveckling.
Tisdag 31 maj på OSD i Östersund kl 09.30 - 15.00.
Anmäl dig här!

Leader Sjö, Skog och Fjäll
Föreningen Leader är bildad och nu finns nya utvecklingsstrategin på deras
hemsida kan du se vad Leader Sjö, Skog och Fjäll handlar om. Ansökning görs
digitalt på Jordbruksverket men man har kontakt med Leaderkontoret.
Katarina Fredriksson är ny verksamhetsledare på Leader Sjö, Skog och Fjäll.
Hon kommer senast från Länsstyrelsen och kommer börja jobba på Leaderkontoret i Ås under maj månad.
Det blir Årsmöte för Leader Sjö, Skog och Fjäll den 24 maj kl 18 i Svenstavik,
mer information kommer framöver.
Kontakt Bergs kommun: Andreas Hägglund eller Lena Håkansson.

Dialogmöte Hackås 31/5
Välkommen på ett möte där vi skapar de arbetsgrupper som ska arbeta med de
områden som överenskommits vid tidigare dialogmöten. Områdena är:
• samverkan kommun & näringsliv
• bostäder
• turismutveckling.
Tisdag 31 maj på IT-Gården kl. 20.00-ca 21.00.

PÅ AGENDAN

9/5 Anders & Fredrik: Dialogmöte
Klövsjö
12/5 Anders: Möte bostadsutvecklingsgrupp
17/5 Anders: Styrgruppsmöte regionala
etableringsprojektet.
18/5 Andreas: Fiskegruppsmöte
19/5 Anders: Företagsbesök med politiker
24/5 Fredrik & Anders: Dialogmöte
Ljungdalen
24/5 Lena: Årsmöte Leader
26/5 Anders: Möte med Regionen angående VM 2019
26/5 Lena: Bredbandsgrupp
30/5 Fredrik: Asylgrupp
1/6 Lena: Landsbygdskommitten

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.
ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Berg är årets friluftskommun i länet

För att få utmärkelsen gäller det inte att ha de häftigaste eller de mest extrema upplevelserna i sin kommun. Tvärtom belönas
bredd, tillgänglighet och samarbete kring friluftsliv. Läs mer om rankingen.

Kvällsöppet på Miljö- och byggenheten
Varje torsdag till och med 16 juni har Miljö- och byggenheten kvällsöppet till 19.00, dock ej Kristi himmelfärdsdag 5/5.

Följ en medarbetare hos kommunen
Bergs kommun har över 50 olika yrken och ca 700 anställda som jobbar hårt och gör skillnad varje dag! Det är vi stolta över
och vill därför visa upp några av våra duktiga medarbetare i sitt arbete. Vi har därför öppnat ett konto på Instagram där du är
välkommen att följa våra medarbetare under en vecka på sin arbetsplats. Bergs kommun på Instagram.

KONTAKT:

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

