
GOD JUL OCH GOTT 
NYTT ÅR! 
Året går mot sitt slut och det har 
blivit dags att runda av det här 
verksamhetsåret. Vad passar då bättre 
än ett gäng goda nyheter? Återigen 
visar statistik från SCB att vi har en 
positiv befolkningsökning, och återigen 
vinner vårt näringsliv pris för länets 
bästa tillväxt. Ni är, alla 1300 företag, 
otroligt viktiga och bidrar dagligen 
till att Bergs kommuns attraktivitet 
stärks och skapar mervärden för våra 

medborgare. Tack vare er har vi en stark utveckling av vår kommun och vi ska 
jobba för att det fortsätter även kommande år. Jag vill rikta ett stort tack till er 
alla och passa på att önska en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

/ Anders Englund, tillväxtchef i Bergs kommun

MACKEN I LJUNGDALEN ÄR ÅRETS 
SERVICEFÖRETAG
UNDER FÖRETAGARKVÄLLEN Fick Macken i Ljungdalen ta emot utmärkelsen 
Guldstjärnan - Årets serviceföretag 2022. Priset för årets serviceperson gick till 
Margetta Olsson, Tindningstjänst AB. 

Grattis till vinnarna, alla nominerade och tack alla som röstat!

LÄNETS BÄSTA TILLVÄXT - FÖR 
ANDRA ÅRET I RAD
För andra året i rad vinner Bergs kommun utmärkelsen 
Bästa Tillväxt i Jämtlands län. Utmärkelsen delas ut 
av Syna och går till den kommun i varje län i Sverige 
som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin 
omsättning och går med vinst under året baserat på 
företagens senast inlämnade årsredovisningar. 

I kommunen finns 27 företag som utmärker sig genom 
att uppfylla samtliga tre kriterier. Är ditt företag med 
på listan?

ATTRAKTIVT ATT BO PÅ 
LANDSBYGDEN - VI BLIR FLER!
NYA SIFFROR FRÅN SCB visar att befolkningen i 
Bergs kommun hade ökat med 35 personer jämfört 
med den 1 november förra året. 

- Det är så glädjande och så viktigt att vi blir fler för att 
kunna behålla och utveckla välfärden och kommunens 
service, särskilt nu i ekonomiskt tuffa tider, men även 
för vårt näringsliv som får fler kunder och bättre 
möjlighet att rekrytera, säger Therese Kärngard, 
kommunstyrelsens ordförande. 

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret

DECEMBER 2022: INFORMATION FRÅN

https://www.berg.se/48/naringsliv-foreningsliv-och-arbete/nyhetsarkiv-naringsliv-foreningsliv-och-arbete/2022-12-15-bergs-kommun-vinner-basta-tillvaxt-i-jamtlands-lan
https://www.berg.se/48/naringsliv-foreningsliv-och-arbete/naringsliv/guldstjarnan
https://www.berg.se/48/kommun-och-politik/nyheter/2022-12-19-antalet-invanare-i-berg-fortsatter-oka

	Knapp 8: 
	Knapp 10: 
	Knapp 2: 


