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Kommunens företagsklimat klart förbättrat!

Näringslivskalendern

I slutet av maj släpptes resultaten från enkäten som ligger till grund för Svenskt
Näringslivs ranking för företagsklimat. Vi är glada och tacksamma att vi nu tar
ett rejält steg i rätt riktning! Arbetet fortsätter givetvis med att lyssna på våra
företagare för att skapa ett ännu bättre företagsklimat i Bergs kommun!
På foretagsklimat.se kan du ta del av samtliga resultat.

Magazinet Berg 2015
Årets Magazinet Berg är nu färdig och tryckt i 27 000 ex. Den har distribuerats
till samtliga hushåll i kommunen samt fastighetsägare som ej bor i kommunen,
totalt ca 7 500 ex. Dessutom finns den tillgänglig på flygplatsen, turistbyråer,
hos turistföretagare mm. Magazinet finns även att hämta på kommunkontoret
och på turistbyråerna.

Nu rullar EU-programmen igång
Till hösten startar Landsbygdsprogrammet och där går att söka projektstöd eller företagsstöd. Man söker stödet via webbansökan på Jordbruksverket men
det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningarna.
Regionala fonden (fd Mål 2) redan haft en ansökningsomgång och närmaste
sista datum att lämna in ansökan är den 10 september kl 16.
Leader Sjö, skog och fjäll har bildat förening och ska under sommaren börja
anställa personal. Om allt fungerar ska det gå att söka projekt före jul.
Mer information om programmen hittar du på vår hemsida

Projekt ”Sommarleder” i Berg
Nu har det efterfrågade projektet Sommarleder i Berg kommit igång. Det innebär att det finns en person på 25% tjänst t o m år 2017 som kan hjälpa er som
vill satsa på spår och leder i ert område. Ni kan få hjälp med planering, kartor,
markfrågor, att söka pengar eller annat.
Projektledare är Bertil Glansberg, 070-671 57 91 (bertil.glansberg@telia.com)

Arbetet med nationalparksprocessen inlett
Länsstyrelsen Jämtlands län och Naturvårdsverket har inlett processen som
kan leda till en nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags. För att skapa
bästa möjliga förutsättningar för en hållbar och levande nationalpark görs
arbetet som ett samarbete mellan alla berörda parter. I styrgruppen finns representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Bergs kommun, Åre kommun,
Rennäringen och turismnäringen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Finansiering för tillväxt
Om Ditt företag behöver kapital för att växa så har IUC ett antal olika verktyg
att erbjuda. Tillsammans med Coompanion och Almi har de Vinnovas förtroende att under ytterligare 3 år hitta företag som behöver köpa extern hjälp i
samband med nya produktidéer. För detta ändamål finns innovationscheckar
på 100.000 kr som nu även kan användas för att få hjälp med att ta fram strategier för immateriella tillgångar.

SMÅTT & GOTT
Företagarkväll i Rätan 24 juni
Länsstyrelsen lyfter evenemang, turism
och kommunikationer i Almedalen 2015
Företagarnas syn på vårpropositionen
Småföretagsbarometern 2015
Turism 2030 beviljat
Månadsbrev IUC-Z Group
Nyhetsbrev Vindkraftcentrum
Stark urbanisering passar vår självbild
Toppsommar spås inom turistnäringen
Ny ansökan om utbyggnad av Örndalen
Rekordsäsong för skidanläggningar

EVENEMANG?

Kom ihåg att du kan anmäla dina
arrangemang kostnadsfritt till kalendern Händer i Berg på vår hemsida.
ANMÄL HÄR!

SOMMARTIDER PÅ NUA!
Avdelningen är bemannad
under hela sommaren.
Vi har semestrar följande
datum:
Anders: 15-28/6 + 20/7-16/8
Fredrik: 29/6-19/7 + 3-23/8
Lena: 29/6-2/8 + 24-30/8
Ha en riktigt trevlig sommar!

NYHETER & INFORMATION
Turistinformation under sommaren
Under 2014 genomförde vi ett projekt med Infopoints som utrustades med
iPads. Systemet med dessa Infopoints blir nu nationellt och givetvis fortsätter vi
med dessa i Berg. Informationsplatserna kommer att finnas på boendeanläggningar, matserveringar, affärer och bensinmackar över hela kommunen.
• Södra Storsjöbygdens turistbyrå (sommaröppen) Storsjöodjurscenter
• Ljungdalens turistbyrå (helårsöppen)
• Klövsjö turistbyrå (sommaröppen) Hembygdsgården Tomtan

Företagarkväll 8 oktober
Notera datumet för höstens festkväll för företagare när vi samlar oss till en trevlig kväll tillsammans med Härjedalens företagare. Mer info kommer.

Ny hemsida
Nu har vi släppt den nya hemsidan för Bergs kommun. Hemsidan är responsiv
för att bättre fungera i mobiltelefoner. Dessutom finns en särskild ingång för
näringsliv och utveckling på hemsidan. Förutom att erbjuda information, vill
vi här skapa en portal dit företagare, föreningar och andra som arbetar med
utveckling kan vända sig för att enkelt få information om vad som är på gång i
kommunen, länet och nationellt. Företagande och utveckling

Evenemangsforum i Residensträdgården 30 juli
Save the date den 30 juli kl 13.30 för årets evenemangsforum i Residensträdgården under Storsjöyran, tema ”Framtidens gäst”. Inbjudan kommer inom kort.

Nu kan du anmäla intresse för fiber hem till dig!
En överenskommelse har träffats mellan Bergs kommun och Servanet om fiberutbyggnad. Det innebär att Servanet sköter alla kontakter mot kunder, dvs hushåll, företag och bygrupper. Servanet löser därefter tillgången till fiber beroende
på geografiska möjligheter.
Anmäl intresse direkt på Servanets hemsida.

PÅ AGENDAN

Fredrik: 24/6 Företagarträff i Rätan
Fredrik: 25/6 Infopointsinformation i
Klövsjö
Lena: 24/6 Möte med MSSP
Lena: 25/6 Invigning av fiber i Åsarna
Anders: 1/7 Möte med Region JH kring
företagsetableringar
Fredrik: 31/7 Yrantältet - Välkommen
hem!
Anders: 2/7 Möte kring förstudie för
kommersiellt boende i Ljungdalen
Anders: 7/7 Möte Spår & leder Destination Vemdalen

Sen sist

Fredrik och Bertil hade möte angående
system för att presentera leder på web
och i app.
Fredrik var på möte om infopoints runt
Storsjön.
Anders och Fredrik träffade Martina
Lundholm som ska jobba med företagsetableringar för Regionen
Lena deltog på Regionens workshop
kring inflyttning.
Lena var på möte med länets landsbygdsutvecklare.

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
E-tjänst för att söka bygglov digitalt.
Mitt bygge är en webbportal där man gör sin bygglovsansökan och en del i arbetet att ge bra service. Miljö- och byggenheten håller dig informerad och du får
SMS eller e-post så fort något händer i ditt byggärende. Läs mer på vår hemsida.

Invigning av fiberbygget Åsarna - Mittådalen
BTEA, Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag, har fått uppdraget att projektera,
etablera, äga och förvalta denna fiberförbindelse. Invigningen sker torsdagen den
25 juni 2015 klockan 13.15–14.30. Allmänheten och medias representanter
hälsas hjärtligt välkomna.

Bergs kommun söker enhetschef och verksamhetsutvecklare

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
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com
www.berg.se/näringsliv
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