OKTOBER 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret

Magnus Nilsson, Byggvaruhuset i Svenstavik, och Petra
Ersberg, Salong Vax i Östersund var två av stipendiaterna
som uppmärksammades av Marita Ljung och Bob Persson.

BERGS KOMMUN BÄST I LÄNET

NÄR SVENSKT NÄRINGSLIV i september släppte sin årliga ranking av
företagsklimatet står det klart att Bergs kommun klättrat ytterligare fem
placeringar, och därmed nått topp 100 i landet. Sett till länet har vi än en gång
det bästa företagsklimatet i Jämtland!
På tio år har vi klättrat från placering 266 till placering 97, och det är input från
och samverkan med det lokala näringslivet som är nyckeln.
I Bergs kommun används rankingen som en av flera mätmetoder för att
kontinuerligt prioritera de områden som företagare i kommunen tycker
är viktigast. Fler bostäder, bättre mobilnät och fler som får bredband är
förbättringsområden som många lyft i årets undersökning och det är på gång.

UNGA FÖRETAGARE PRISADE

LANDSHÖVDING MARITA LJUNG och Persson
Invests styrelseordförande Bob Persson har delat ut
stipendier till sex företagare i länet, däribland Magnus
Nilsson, Byggvaruhuset i Svenstavik. Stipendierna
kommer från Sven O Perssons fond och delas ut till
företagare mellan 20 och 40 år. De uppmärksammas
för ”föredömlig företagargärning” och får förutom ära,
diplom och böcker delta i en ledarskapsutveckling.

Nu är det dags att, tillsammans med våra företagare, sätta nya mål.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

DET GÅR
FORTFARANDE ATT
SÖKA STÖD

DET ÄR FORTFARANDE MÖJLIGT
att söka Region Jämtland Härjedalens
stöd till omställning för att möta
coronakrisens effekter. Stödet kan sökas
av små och medelstora företag med fast
arbetsställe i länet vars affärsverksamhet har drabbats negativt eller behöver
ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

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 får du ett sammanfattande
dokument som kan ligga till grund för ditt fortsatta
arbete med ett ägarskifte.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

GRATTIS TILL
MATHANTVERKARE

RESTRIKTIONER
AVVECKLADE

SM I MATHANTVERK har
genomförts och det blev ett guld
till Halvar-Jönsgården i Börtnan,
jättegrattis Gunnel och gänget!
Grattis även till Jan Zachrisson som
fått dubbla silver i Cider-SM! Vi
har duktiga mathantverkare och
dryckesproducenter här i kommunen.

NU ÄR I PRINCIP ALLA restriktioner
kring covid hävda. Det innebär inte att
pandemin är över men ger ändå hopp
om ett normaltillstånd.

GRATTIS TILL ÅRETS
GASELLER I BERG

ÅRETS FINALISTER VID
GULDGALAN

FYRA FÖRETAG FINNS med på
länets lista över årets gaseller
och två av dem är från Berg.
Grattis till Lennart i Salom och
Kenneth Söderström på Qvarnsjö
skogstjänster.

STORT GRATTIS till kommunens
företagare som är bland årets
finalister vid årets Guldgalan.

Gaseller är företag som ökar sin
omsättning och resultat i hög grad
och under flera år, och pristagarna
utses av Dagens Industri. Årets
gaseller är i år färre än tidigare i
Jämtlands län.
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LOKALA FÖRETAGARTRÄFFAR
VAD BEHÖVER DU för att utveckla ditt företagande?
Välkommen till höstens företagarträffar där du får
möjlighet att lyfta dina viktiga frågor. På företagsträffarna finns politiker och näringslivskontoret samt
någon ytterligare tjänsteperson. Du som företagare är
med och berättar hur det ser ut i din verksamhet eller
tar upp aktuella frågor.
11 nov 8.30

Rätan - PaStället

17 nov 15.00

Ljungdalen - Tuvan

19 nov 8.30

Klövsjö - Klövsjöfjäll

23 nov 8.30

Hackås - Föreningshuset

Kontaktpersoner Lena Håkansson 0687-164 03
och Sandra Landén 0687-164 08.

LÄR DIG MER OM MARKNADSFÖRING
PÅ SOCIALA MEDIER
NU FINNS DIGITALAKADEMIN där du går digitala
kurser i digital marknadsföring, här är exempel:
28 okt

Bygg varumärke i bild och färg

9 nov

Generera affärer med sociala medier

16 nov Från domännamn till färdig hemsida
17 nov Skriv så du säljer

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

19 nov E-handelstips inför julen
Det är kostnadsfria entimmes online-utbildningar,
information och anmälan direkt på digitillvaxt.se

