FEBRUARI 2022: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Kultur & Fritid
ALLMÄNHETENS TID

Kom och träna, lek och rör er när det
är allmänhetens tid i våra hallar! Det
är gratis, alla är välkomna och vi visar
hänsyn för varandras aktiviteter.
Svenstahallen: Tors kl. 16-17,
Lör kl. 10-13
Klövsjö gymnastiksal: Ons kl. 17-19
Åsarna bygdegård: Ons 18-20, Fre 19-21
Svenstaviks ishall: Mån-tors 14-17, Fre
14-21, Lör 10-21, Sön 10-14 (Eventuella
matcher går före allmänhetens tid)
Vill ni som förening hålla öppet för allmänheten i en hall på er ort så kan ni få
bidrag för det, kontakta Kajsa Kårwik för mer info.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

LÅNA UTRUSTNING HOS FRILUFTSLÅNET

SÖK HÖSTENS TRÄNINGSTIDER:
SENAST 30 APRIL 2022
TIDER FÖR TRÄNING i idrottshallarna under hösten
ansöks via e-tjänst senast 30 april. Därefter kommer
tiderna att fördelas enligt önskemål och prioriteringar.
31 maj släpps resterande tider för direktbokningar via
det nya bokningssystemet

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

I CAFÉET I SVENSTAHALLEN finns Friluftslånet där alla gratis kan låna sport och
friluftsutrustning! Passa även på att ta en fika i vårt café!

KULTURPRIS &
KULTURSTIPENDIUM

Just nu har vi massor av utrustning att testa; turskidor, slalomskidor, pulkor,
Trangia, långfärdsskridskor, Murikkapannor, microskop mm. Kom in så hjälper vi
gärna till att hitta vad som passar!

Varje år delar Bergs kommun ut ett kulturpris för
förtjänstfull kulturgärning inom kommunen samt ger
möjlighet att ansöka om kulturstipendium.

ÖPPETTIDER: tisdag - fredag: 12-17. Lördagar: 10-13
VI TAR FORTFARANDE EMOT FRILUFTSUTRUSTNING
Läs mer om vilken utrustning du kan skänka och var du kan lämna in den på
berg.se/friluftslånet. Kontakt: Kajsa Kårwik, 0687-161 46

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

Sista dagen för att nominera till kulturpris eller ansöka
om kulturstipendium är den 9 maj 2022.
Beslut om vem som tilldelas kulturpriset och
kulturstipendiet fattas av Kommunstyrelsens
Utvecklingsutskott under maj 2022.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

UPPTÄCK BIBLIOTEKENS MÖJLIGHETER!
ÖPPETTIDER BIBLIOTEKEN
Svenstavik
		
		
		

mån: 12-19
tis-tors: 12-17
fre: 12-15
Under februari även lördagar: 11-14

Hackås		

mån: 14-17, tors: 14-19

Myrviken

mån:14-17, ons:16-19, fre: 12-15

Rätan		

mån:15-19, tors: 14-17

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

UNGDOMAR KAN GENOMFÖRA
EGNA EVENEMANG MED HJÄLP
AV IDÉSLANTEN
IDÉSLANTEN är ett bidrag för ungdomar som vill
genomföra ett utåtriktat arrangemang eller en
aktivitet för andra unga i kommunen. Aktiviteten/
arrangemanget ska vara drogfritt, öppet och
marknadsfört för alla samt politiskt och religiöst
obundet.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BIBLIOTEKEN I BERG ÄR MER ÄN BARA BÖCKER. Här kan du få tillgång
till internet/låna dator/scanna/ skriva ut/ kopiera /skicka in viktiga underlag
till myndigheter eller studera på en lugn plats. Vid hög efterfrågan kan dock
lånetiden på datorer begränsas.
Möjlighet att beställa böcker för upphämtning eller hemkörning (take away)
finns kvar för den som har svårt att besöka våra bibliotek. Man kan ringa eller
maila sitt närmaste bibliotek om det man önskar låna.
DIGITALA HJÄLPEN
Få hjälp med teknik, Internet och digitala tjänster på biblioteket i Svenstavik.
Digitala hjälpen erbjuds fredagar 12-15 eller så kan du ringa för frågor och
tidsbokning 0687-162 02

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

FERIEPRAKTIK - SOMMARJOBB 2022
VI VILL UPPMUNTRA UNGDOMAR att under sommarlovet ge sig ut i
arbetslivet för att få arbetslivserfarenhet, knyta kontakter och tjäna sina
egna pengar. Föreningar, kommunal verksamhet och företag erbjuds ta
emot feriepraktikanter. Företag och föreningar betalar en del av kostnaden.
Kommunala arbetsplatser debiteras ingen avgift.
Företag betalar 2250 kronor per ungdom och period. Förening 750 kronor per
ungdom och period. Kommunal verksamhet 0 kronor. Priser exklusive moms.
Sommaren är indelad i tre perioder med tre veckor i varje period, på de tre
veckorna ska ungdomarna erbjudas 75 timmars arbete.
Ansökan är öppen mellan 1- 30 mars.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

SKA NI ANORDNA
NATIONALDAGSFIRANDE?

SISTA CHANSEN ATT SÖKA
KOMMUNALA BIDRAG!

Om det är någon förening som
kommer att anordna evenemang på
nationaldagen den 6 juni, kan ni mejla
plats och tid till
gunhild.akerblom@berg.se

MÅNGA BIDRAG har sista
ansökningsdag sista februari, bland
annat aktivitetsstöd, drift- och
underhållsbidrag och investeringsstöd.

Då är ni med i samannonsering för
hela länet i Mittmedia.
Mer information kommer i Bergsbladet
angående detta!

Du söker bidragen digitalt via
ett system som heter e-serve.
Ansökningsformulären finns på:
Föreningsbidrag Bergs kommun
- Bergs kommun

SYNS MED ER VERKSAMHET I
MAGASINET BERGSLIV 2022
OM DIN FÖRENING eller verksamhet
planerar att ha en stadigvarande verksamhet
under barmarkssäsongen har ni möjlighet att
annonser om det kostnadsfritt i Magasinet
Bergslivs upplevelseguide. Upplevelseguiden
är en klassisk Bo-Äta-Göra som synliggör för
bergsbor och besökare vilka möjligheter som
finns under sommaren.
Läs mer om Magasinet Bergsliv

KONTAKTA OSS
fritid@berg.se
Gunhild Åkerblom
Kulturchef
0687- 162 05
Kajsa Kårwik
Folkhälsosamordnare
0687-161 46
Maria Wikén
Ungdomssamordnare
0687-161 49

HAR DU FLER TANKAR KRING FÖRENINGSLIVET?
På berg.se/näringsliv har vi samlat fakta, inspiration
och matnyttiga länkar som är bra att ha för dig som
är aktiv inom en förening. Där hittar du också vår
kalender med tips på intressanta seminarier och
föreläsningar. Välkommen in!

UPPLEVA & GÖRA
På berg.se/upplevaochgora hittar du information
om fritids- och friluftslivet i kommunen.
Kolla gärna på bergsliv.se/heimester om du söker
tips på lokala upplevelser.

Följ oss!

g

facebook.com/bergskommun

SÖK BIDRAG DIGITALT FÖR DIN
FÖRENING VIA E-SERVE
I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för
ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs
kommun. Du söker bidragen digitalt via ett system
som heter e-serve.
Vi har skickat ut mail till föreningens registrerade
mailadress med information om att skapa nytt konto
samt ett bjud-in mail för att logga in i tjänsten och
skapa det nya kontot. Kontakta oss om ni inte fått
något mail eller läs mer på vår webbplats
Mer information om bidragen och systemet hittar du
på vår hemsida.
Läs mer om de kommunala bidragen

DU KOMMER VÄL IHÅG ATT SÖKA
KULTURBIDRAG?
OM DU SKA ARRANGERA ETT kulturevenemang har
du möjlighet att söka ett kulturbidrag hos kommunen.
Ansökningstider är mellan 15 januari-15 juni och 15
augusti-15 december.
Kulturbidraget kan ej sökas för investeringar
eller sökas som verksamhetsbidrag. Rätt att söka
Kulturbidrag har föreningar och enskilda personer.
Läs mer om kulturbidraget här

NYHET! BIDRAG TILL NYA
FRITIDSAKTIVITETER
UNDER 2022 KOMMER ETT BIDRAG att riktas mot
att stötta föreningar att starta nya fritidsaktiviteter
som bidrar till att öka fysisk och social aktivitet. Exakta
bidragsregler kommer att publiceras på hemsida och
e-tjänst

OFÖRÄNDRADE TAXOR FÖR VÅRA
IDROTTSHALLAR
ÄVEN I ÅR har vi valt att lämna taxorna oförändrade.
Aktuella taxor och bokningsregler hittar du på
vår webbplats

