MAJ 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Kultur & Fritid
RÖRELSEGLÄDJE MED
FRILUFTSLIVETS ÅR

2021 deltar Bergs kommun i projektet
Friluftslivets år: Luften är fri
Vi vill skapa möjlighet och locka fler
att prova på friluftsliv på olika sätt. Det
kommer att genomföras workshops/
prova-på-aktiviteter, inspiration,
utmaningar, tips och information.
Mer info om projektet hittar du på
bergsliv.se/luftenärfri
SÖK BIDRAG OCH BJUD IN TILL EGNA AKTIVITETER
Som förening kan ni söka bidrag för att genomföra aktiviteter under
Friluftslivets år. Det är möjligt att söka bidrag för både workshops och projekt.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

LÅNA UTRUSTNING HOS FRILUFTSLÅNET

NU HAR FRILUFTSLÅNET ÖPPNAT där alla kan låna sport och friluftsutrustning
gratis! Det är som ett bibliotek där man kan låna allt från cykel, inlines och
fiskespö till stormkök och boulé för att enkelt kunna prova på de sporter och
aktiviteter man vill. Du kan låna utrustningen i 2 veckor. Friluftslånet finns i
Svenstahallen i Svenstavik. Välkomna in att ta fika och låna något!
ÖPPETTIDER: Måndagar, torsdagar: 13-19. Onsdagar: 12-16
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

INSPIRATIONSKVÄLL 1 JUNI FRAMTIDENS IDROTT I BERG
TISDAG 1 JUNI KL 18.30-20.30 bjuder RF SISU och
Bergs kommun in till en kväll med korta föreläsningar
och workshop kring ämnet rörelsemöjligheter och
en hållbar idrottsframtid. Alla som är intresserade av
rörelseglädje är välkomna. Sista anmälningsdag 27/5

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

ANSÖKAN KULTURSKOLA

SOMMARLOVSAKTIVITETER

NU ÄR DET DAGS att skicka in ansöka
till Bergs Kulturskola för instrumentoch ämneskurs. Instrumentkurs
erbjuds från årskurs 3 och ämneskurs
kan sökas från årskurs 4.

SÖK BIDRAG till din förening
för att genomföra gratis
lovaktiviteter sommaren 2021.
Sommarlovsaktiviteterna vänder
sig till barn och ungdomar
6-15 år och ska uppmuntra till
gemenskap, upptäckarglädje
och utomhusaktiviteter som
förhoppningsvis även lockar fler till er
förening. Skicka gärna in en ansökan!
Mer info hittar du på berg.se

Alla kurser är kostnadsfria och
eleverna är välkomna att söka både
instrument- och ämneskurs.
Anmälan ska vara inne senast 28:e
maj!
Läs mer på berg.se/kulturskola

VÅGA FRÅGA - FÖRELÄSNING OM
PSYKISK HÄLSA
TORSDAG 17 JUNI KL. 19.00. Våga fråga är
en digital föreläsning om psykisk hälsa och
att våga se och bemöta psykisk ohälsa. Du
får redskap för att upptäcka varningstecken
och kunna agera om någon i din omgivning
verkar må dåligt. Inga förkunskaper krävs och
utbildningen är gratis.
Föranmäl till madeleine.goden@berg.se senast
11 juni

KONTAKTA OSS
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

SOMMARTIDER PÅ BIBLIOTEKET
FRÅN 14 JUNI TILL 20 AUGUSTI har biblioteken i
Berg följande öppettider:
Svenstavik: mån 12-19, ons 12-15, fre 12-15
Myrviken: Onsdagar 16-19
Hackås:

Torsdagar 16-19

Rätan:

Tisdagar 14-17

Läs mer om Bibliotekens verksamhet här

SÖK BIDRAG DIGITALT FÖR DIN
FÖRENING
I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för
ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs
kommun. Nytt för 2021 är att både verksamhetsbidrag
och aktivitetsstöd kan sökas digitalt via ett system som
heter e-serve. Målet är att det ska bli enklare för er
att söka bidragen.
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

PLANERAR DIN FÖRENING NÅGON
SERVERINGSVERKSAMHET I SOMMAR?
OM NI INTE REDAN har anmält
livsmedelsverksamheten till miljö- och
byggavdelningen, skicka in anmälan om registrering
med blankett som finns på www.berg.se eller kontakta
en livsmedelsinspektör.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du
på kommunens webbplats

