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Du får det här nyhetsbrevet för att du är viktig för oss i projekt
Bärkraft | Bærekraft. Läs mer om vad vi gör här.

Skapa trygghet i Corona-tider
 
Den pågående pandemin har aktualiserat hur viktigt det är att vara
snabbfotad och flexibel – och att berätta om det. Genom att förklara
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era städrutiner, erbjuda ombokning utan avgift, berätta att ni har gjort
glesare mellan borden i restaurangen och dessutom kan erbjuda
hämtmat – bara för att ge några exempel – skapar ni trygghet hos
gästerna. Det kanske är just det som avgör om gästen väljer att besöka
er istället för att stanna hemma. Hotellkedjan Nordic Choice har gjort
en video som visar hur  de städar rummen. Se filmen i länken nedan. 
 
Svenska myndigheter har samlat viktig information för dig som
företagare på sidan Verksamt. Där hittar du bland annat upplysningar
om finansiellt stöd och förändringar i arbetsgivarrelaterade frågor. Läs
mer i länken nedan. 
 

 

Inspireras av hur Nordic Choice kommunicerar sina städrutiner!

Viktig information för mig som företagare med anledning av Corona
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Vårens möten och resor
ställs in
I tidigare nyhetsbrev och mailutskick har vi bjudit in till en stor
hållbarhetskonferens i Mo i Rana i april och en studieresa till Järvsö i
maj. Dessa är nu inställda men vår förhoppning är att kunna
genomföra dem till hösten istället. Mer information kommer via
nyhetsbrev, Facebook och direktutskick. 

 

Stopp för resor mellan
Norge och Sverige
Idag måndag 16 mars klockan 08.00 stängde Norge sin gräns. Endast
personer med norsk nationalitet får inträde i landet. Undantag görs för
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varutransporter. Personer som inte har någon anledning att besöka
Norge kommer avvisas. Norska medborgare kommer att få återvända
till Norge men från och med 17 mars sätts de i 14 dagars karantän. Det
gäller även de som kommer från vistelse i Sverige eller Finland.
Boende i Sverige eller Finland som arbetar gränsöverskridande är
undantagna karantänen när de reser till och från arbetet. Läs mer på
den norska regeringens hemsida här.   

Kontakta oss

Anders Sandström

Projektledare i
Hemavan Tärnaby. 
070-302 42 60 
Mail 
 

Felicia Morén

Projektledare i Norsjö
kommun i Gold of
Lapland.  

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i
Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
 

Malin Johansson

Projektledare i Malå
kommun i Gold of
Lapland. 

Cecilia Wallinder

Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
070-228 88 80 
Mail

Marino Carlsson

Projektledare i
Lycksele kommun i
Gold of Lapland. 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
mailto:anders.sandstrom@hemavantarnaby.se?subject=Ang%20projekt%20B%C3%A4rkraft
mailto:gunnel.enetjarn@hemavantarnaby.se?subject=Ang%20projekt%20B%C3%A4rkraft
mailto:cecilia.wallinder@goldoflapland.com?subject=Ang%20projekt%20B%C3%A4rkraft
http://eepurl.com/gIELiH
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=7c5cae1b68bdf6ac67732131d&id=0b17ef1d45
javascript:;


1/14/22, 9:23 AM Extra nyhetsbrev från Projekt Bärkraft | Bærekraft

https://mailchi.mp/6238f38c959c/extra-nyhetsbrev-frn-projekt-brkraft-brekraft 5/6

070-229 52 92 
Mail

Laila Andersson

Projektledare
Helgeland.  
Mail

070-675 40 84. 
Mail

073-818 67 98 
Mail

Carolin Vallgren

FÖRÄLDRALEDIG 
Projektledare i
Vindelns kommun 
Mail

Notiser
Hållbara tips
Spana in vår projektwebbplats
med flera praktiska tips på hur
du kan jobba med hållbarhet.  
 

Ta mig till hållbarha tips!

Passa på nu!
Med färre besökare just nu
kanske du kan ta vara på tidshål
och ta itu med sådant som har
blivit ogjort. Projekt Bärkraft
hjäper dig att hållbarhetsgranska
ditt eget företag och kan ge stöd i
arbetet med värdskap. Tveka
inte att kontakta oss! 
 

 
Läs det här brevet på webben

 
Så hanterar vi dina personuppgifter: 

Projekt Bärkraft | Bærekraft har upprättat ett e-postregister i programvaran för detta nyhetsbrev.
Adresserna är endast åtkomliga för de som hanterar nyhetsbreven. Vi delar inte med oss av e-

postadresser till tredje part. Vill du inte att din e-postadress ska finnas i vårt register så kan du göra en
avanmälan i länken nedan. Då raderas din adress från vårt system. 
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Vår adress: 

Visit Hemavan Tärnaby AB
Västra Strandvägen 1

Tärnaby 920 64
Sweden

 
Add us to your address book

 
 
 

Vill du inte längre ta emot dessa brev? 
Du kan avregistrera dig här
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