
TYCK TILL OM 
KOMMUNENS 
FÖRETAGSKLIMAT!
Varje år får företagare i Sverige 
möjlighet att bedöma företagsklimatet i 
den egna kommunen. 

Har du fått enkäten om kommuns 
företagsklimat men inte hunnit svara? 
Du har fortfarande chansen!

Svaren visar hur kommunens 
företagsklimat står sig i jämförelse med länet och övriga landet, och ligger till 
grund för prioritering av kommunens resurser och insatser gentemot företagen.

Klicka här för att läsa mer om Bergs företagsklimat

SÖKES: PRIVATA HYRESVÄRDAR I BERG
Vi vill göra det enklare för dem som önskar flytta till eller inom kommunen 
att hitta lediga hyresbostäder. Vi vill därför komma i kontakt med privata 
hyresvärdar runt om i kommunen. 

Äger du hyresbostäder och vill finnas på tillgänglig på bergsliv.se med dina 
kontaktuppgifter? Klicka på länken och fyll i formuläret på sidan!

4 KURSER: MARKNADSFÖR DITT 
FÖRETAG PÅ SOCIALA MEDIER
Nu kör vi fyra kurser för företagen i Berg som vill veta 
mer hur man kan synas på Facebook, Instagram och 
Google.

21 februari: Hur dina kunder hittar dig på nätet 
14 mars: marknadsför ditt företag på sociala medier 
21 mars: Stories och Reels på Instagram 
28 mars: Annonsera på Facebook

Läs mer om respektive kurs i näringslivskalendern!

INFORMATIONSTRÄFF OM 
FÖRETAGSSTÖD
SKA DITT FÖRETAG INVESTERA för stärkt och 
hållbar konkurrenskraft? Då kan det finnas möjlighet 
att söka finansiellt stöd från Region Jämtland 
Härjedalen. 

Under denna träff får du grundläggande de 
information om hur företagsstöden fungerar. 
Efter träffen går det bra att boka ett möte med 
handläggare för enskild dialog utifrån ditt företags 
finansieringsbehov.

Tillfälle: 
8 mars kl. 11.30-12.00

Träffen genomförs via Teams och möteslänk skickas ut 
till anmälda deltagare.

Näringslivskontoret
En del av tillväxtavdelningen

FEBRUARI 2023: INFORMATION FRÅN

Är du en 
hyresvärd

i Bergs kommun?

https://www.foretagsklimat.se/berg
https://berg.se/naringsliv-och-arbete/naringslivskalender
https://www.bergsliv.se/bo/hyra-bostad
https://www.regionjh.se/infof%C3%B6retagsst%C3%B6d


SNART ÖPPNAR ANNONSBOKNINGEN I 
MAGASINET BERGSLIV
SOM FÖRETAG ELLER FÖRENING har du möjlighet 
att synas i magasinet Bergsliv med din verksamhet – 
visa upp dig för nya och gamla bergsbor och göra det 
enkelt för turister och semesterfirare att hitta dig och 
din verksamhet. 

Håll utkik på berg.se eller vår Facebooksida för mer 
info om när bokningen öppnar. 

GRATIS RÅDGIVNING TILL DIG SOM 
FUNDERAR PÅ ÄGARSKIFTE
SINF – SVENSKA INDUSTRIFÖRENINGEN – har fått 
pengar för att ge gratis rådgivning till företag som 
funderar på ägarskifte. Du börjar med webbinarier 
och om du har frågor efteråt kontaktar du jurister och 
experter. Se mer på sinf.se/agarskifte

STÖD TILL 
ENERGIEFFEKTIVITETSÅTGÄRDER
PÅ REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN finns stöd 
till företag som investerar i åtgärder som leder till 
minskad energiförbrukning. Energiförbrukningen ska 
mätas före och efter investeringen.
Stödets syfte är att effektivisera energianvändningen i 
företag.
Erbjudandet hålls öppet löpande under året.
Målgruppen är företag med fast arbetsställe i länet. 
Dom företag som beviljas stöd ska bedriva verksamhet 
på marknadsmässiga villkor.
Läs mer om företagsstödet

RÅD OCH STÖD TILL DIG SOM 
FÖRETAGARE I ENERGIFRÅGOR
VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR 
och det behövs många aktörer som arbetar för en 
hållbar utveckling. För dig som företagare kan arbete 
med energi- och hållbarhetsfrågor bidra till ett mer 
attraktivt varumärke, ökad lönsamhet och en mer 
attraktiv arbetsplats. Resultatet kan visa sig i form 
av minskade kostnader, minskad klimatpåverkan och 
ökad konkurrenskraft.
Energiråd hjälper dig att hitta rätt stöd och ger dig råd. 

Klicka här för att läsa mer

HAR DU FLER TANKAR KRING DITT FÖRETAGANDE?
På berg.se/naringsliv 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!

KONTAKTA OSS
Anders Englund
Tillväxtchef
0687-164 01

Lena Håkansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 03

facebook.com/nuabergFölj oss!

VILL DU UTVECKLA DIN 
VERKSAMHET? BOKA 
LOTSMÖTE!
Vill du veta vilka tillstånd som behövs 
för att etablera eller expandera din 
verksamhet? Näringslivskontoret 
hjälper företagare i processen genom 
att boka ett Lots-möte för att samla 
de handläggare som kan svara på dina 
frågor kring bygglov, livsmedel, hälsa, 
miljö, alkohol m.m.

Kontakta Lena Håkansson för att boka 
möte eller få mer information.

KOM IHÅG: SÖK TIMBANKEN 
FÖR KOSTNADSFRI 
KONSULTATION
TIMBANKEN ger ditt företag 
möjlighet att utveckla verksamheten 
med hjälp av ett antal upphandlade 
konsulter som du kan välja mellan 
inom ekonomi, affärsutveckling, 
marknadsföring, ledning, 
produktutveckling mm. Erbjudandet 
gäller för 5 gratis konsulttimmar.
Klicka här för att läsa mer

ANNONSERA LEDIGA LOKALER GRATIS PÅ LOKALGUIDEN!
Har du en ledig företagslokal du vill hyra ut, eller är du på jakt efter nya ytor för 
din verksamhet?

Bergs kommun har ett avtal med Lokalguiden och där kan du annonsera din 
lediga företagslokal gratis. 

På berg.se/lokalguiden kan du läsa mer om hur du annonserar. Där hittar du 
också en lista på lediga lokaler runt om i kommunen

https://sinf.se/agarskifte/
https://www.regionjh.se/regionalutveckling/foretagsochprojektstod/foretagsstod/aktuellaforetagsstod.4.16225bf616efb9c5b8c43e2.html?sv.url=12.16225bf616efb9c5b8c43f4&sv.state=maximized&sv.maximizecontext=94.16225bf616efb9c5b8c43e9&page=4.16225bf616efb9c5b8c43e2
https://energirad.se/foretag/
http://berg.se/naringsliv
http://facebook.com/nuaberg
https://berg.se/naringsliv-och-arbete/naringsliv/foretagsstod-finansiering-och-radgivning/timbanken
https://berg.se/bygga-bo-och-miljo/hitta-bostad-och-tomt/mark-och-lokal
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