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Välkommen till oss!

#hjärta
östersund

Det är något speciellt med Östersund.
Kontrasten mellan stad och fjäll är två
av ingredienserna som gör staden unik
och till en fantastisk vinterdestination.
Vare sig du kommer för att uppleva
stadens puls, lugnet i naturen, för maten
eller evenemangen så kommer du att
upptäcka att här finns massor att göra
och vi vill gärna dela med oss.
Skidskytte VM! 7–17 mars kommer
världens bästa skidskyttar hit för att
göra upp om ära och medaljer. Vi har
laddat för folkfest och hoppas att du
tillsammans med oss vill heja fram våra
svenska atleter till prispallen.
Men VM är mer än bara det idrottsliga.
Stadsfesten, som pågår samtidigt, kommer att bjuda på kulturella upplevelser
och happenings varje dag. Kom och ta
del av festen och glädjen!
Sveriges bästa stadskärna!
När svenska folket fick tycka till om
landets bästa cityhandel hamnade
Östersund i topp. I vinter öppnar
flera av stans innergårdar upp för nya,
spännande verksamheter. Kika in bland
nya butiker, caféer och gallerier. Och
missa inte ett besök på Nationalmuseum
Jamtli. Upplev några av konstvärldens
celebriteter som Rubens, Carl Larsson
och Rembrandt i premiärutställningen
”Sex sekler av samtid”.
Vi ser fram emot en fantastisk vinter
och hoppas du ska trivas hos oss!

Rådhusgatan 44 | 063-701 17 00
info@visitostersund.se
visitostersund.se
facebook.com/visitostersund
Instagram: @visitostersund
Öppet: Måndag-fredag 11-17
Extraöppet under Skidskytte-VM
6-16 mars 9-21 alla dagar, 17 mars 9-19
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#hjärtaöstersund

@astrofotografen

@republikenbarochkok

@dryden

@biglakecoffee

@arcticatcup

@travelphoto.se

@fotoandersnilsson

@projektp_photo

Det finns gott om instagramvänliga
platser och upplevelser i och runt
Östersund att ta med på din
”att-fota”-lista.
Dela med dig av din upplevelse
och tagga din bild med
#hjärtaöstersund du också.

inor.se

@johannespoignant

@cat_photo

4visitostersund.se
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Upplev Östersund...

…en eftermiddag
i goda vänners lag

… en dag med familjen

Slink in på Norra Station, gamla vackra
lokaler i ny tappning. Njut doften av
nyrostat kaffe från Östersunds kafferosteri,
genom glasrutan ser du hur rostningen går
till. Fika, ät lunch eller bara häng en stund i
Orangeriet, stans nyaste mötesplats.

Gå på djupet och börja dagen på Storsjöbadets äventyrsbad. Färdigbadade och belåtna, köp
med lunch och gå ner till Vinterparken vid Storsjöns strand. Grillarna är tända och solstolarna
står utställda på isen. Passa på att åka skridskor, utrustning finns att hyra, lek i snöborgen eller
utmana varandra på slackline. Promenera sedan vidare till Jamtli för minst en tur genom Storsjöodjurets mage ner till de underjordiska utställningarna.

På vägen därifrån, stanna till på Drejeriet
Economusée eller gå in på Gaupa och kika
på jämtländskt hantverk.
Fortsätt sedan till Frösön för ett besök på
Frösö Handtryck där du kan se tryckarna in
action.
Sedan dags att ladda om för en rafflande
paddelturnering på PDL Center som bara
ligger en kort promenad därifrån. Racketar
kan du hyra på plats.
Avsluta med en avslappnande stund på
Frösö Park SPA, 1200 kvm ren njutning.

…en kväll med
din ögonsten
Inled med en stunds kultur i kombo
med gott vin. På galleri Mono City visas
briljant fotokonst. I samma lokaler huserar
Vinbaren Wine Not, ta chansen att njuta
finvin på glas.
Strosa sedan vidare till Jazzköket för en lokal
och fenomenal middag. Jazzkorv på fingris eller en
fyrarättersmeny? Allt är möjligt när köket får feeling.
Avsluta med en klassisk cocktail på nya Magazinet Bar.
Text: Janna Thalén

6visitostersund.se

visitostersund.se
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SVERIGES JULGRAN
Lördag den 1 december invigs Sveriges Julgran
på Stortorget med stämningsfull körsång. I
år är pyntas granen i orange, skidskytte-VMs
officiella färg.

JAMTLI – SVERIGES JULMUSEUM

..
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Julsta
Inget slår väl ett besök på en traditionell julmarknad eller en
julkonsert när det gäller att skapa julstämning? Doften av glögg,
värmen från brinnande eldkorgar, bodar fyllda med hemgjorda
delikatesser eller stämningsfull skönsång.
Från slutet av november och ända in i januari arrangeras en rad
evenemang i Östersund som skapar julstämning.
Här hittar du 10 tips för att komma in i rätt julstämning.
8visitostersund.se

Julen börjar på Jamtli. Den första december
invigs årets upplaga av Jamtli, Sveriges Julmuseum. Glänta på julkalenderns luckor, möt
lucia, julbocken, jultomten och lär dig mer om
julens alla traditioner. Julmuseum avslutas den
6 januari med trettondagsfirande.

JULMARKNAD PÅ JAMTLI 7-9 DEC
Jamtli Julmarknad är en av Europas mysigaste julmarknader. Hit vallfärdar årligen drygt
20 000 besökare för att känna julstämning
och handla hos de över 200 utställarna som
erbjuder ett gediget utbud av hantverk och
lokalproducerad mat. Ta en tur med häst- &
släde, njut av dofterna av sprakande eldar,
glögg och varm choklad. För alla barn är ett
besök hos Jamtli-Tomten i Lillhärdalsgården ett
måste. Här kan barnen lämna in sina önskelistor
till Tomtefar medan Tomtemor bjuder barnen på
varm saft. Till julmarknaden kan du ta ångtåget
från Östersunds Central.

JULKONSERTER
Inget skapar julstämning såsom en julkonsert.
Niklas Strömstedt, Christer Sjögren, Magnus
Carlsson, Sofia Karlsson, Cajsa Stina Åkerström
och Roger Pontare är bara några som står
på våra scener innan jul. Körerna Cantilena,
Sångarbröderna, Decibel och Frösö Gospel
uppträder i stans vackra kyrkor.

visitostersund.se

ÖSTERSUND • PB-HALLEN
6 FEBRUARI 19.00
BILJETTER
CHARLOTTEPERRELLI.COM/BILJETTER
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Välkommen till

Jamtli

Jamtli – Sveriges Julmuseum!
1 december–6 januari 2019
Glänta på julkalenderns luckor,
möt julbocken och jultomten,
upplev julens traditioner som väcks
till liv igen och får sin förklaring,
och mycket mer.
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För program, tider och priser, se

www.jamtli.com
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JULSHOWER
Julmusik av det rockigare slaget bjuds bland
annat av Lars Vegas Trio, Lotta Engberg, the
Refreshments med Nisse Hellberg, Brolle och
the Legends Christmas Show. Kombinera med
julbord.

Information från
Östersunds kommun
www.ostersund.se

LUCIAFIRANDE
Luciamorgon med Jämtlands Gymnasiums
musikesteter i Stora Kyrkan brukar vara en
riktig stämningshöjare.

JULENS SMAKER
På restaurang Hov hittar du det klassiskt
svenska julbordet med jämtländska
specialiteter och ett helt rum fyllt av
efterrätter och julgodis.
Andra som serverar julbord är t ex
Kitchen & Table, Gamla Teatern, Arctura
och OSD. Startar du hellre dagen med en
mysig julfrukost kan du boka plats på
Jazzköket eller Café Jaktstugan.
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Spåravgift
Östersunds Skidstadion kan erbjuda dig
som älskar skidåkning 89 km fantastiska
skidspår för såväl elit som motionär.

PÅ KLAPPJAKT?

Avgift tas ut på tränings- och tävlingsspåren i skidstadionområdet, det vill
säga stadionområdet/konstsnöspåret
inklusive stadionplatten, världscupspåren,
motionsspår 2,7 km (blå/gul), motionsspår 3,5 km (röd/gul) samt motionsspår elljus 5,0 km (grön/gul).

Lördag den 1 december invigs konstnärskollektivet Drejeriets årliga julutställning.
Samma helg är det designmarknad på Exercishall Jamtli med fokus på jämtländsk design,
form och konst. Förutom spännande utställare
fylls programmet av livemusik, föreläsningar
och workshops.
Den 15 december kan du strosa runt på Jazzkökets julmarknad med fokus på ätbara produkter från våra lokala producenter.

I avgiften ingår tillgång till gratis
parkering, vallabod, omklädningsrum
med dusch och bastu. Årets nyhet är
värmestugan som kommer vara öppet
under helger från den 1 december.

TOMTENATTA
Gör din julshopping i stadskärnan – här kantas
gränderna i city av små, mysiga butiker och
längs gågatan hittar du butikskedjorna och
galleriorna Torsdag den 20 december är det
”Tomtenatta” med kvällsöppet i stans butiker
till kl 21.

Dagkort vuxen 60kr, Säsong 800kr
Dagkort ungdom och senior 30kr,
säsong 400kr.
Säsongskort köper du via Ica Maxi
förbutik, Intersport Lillänge och
Intersport Skidstadion och dagkort
kan betalas via swish.

GÖR DITT EGET JULMOTIV
Sätt dig ner på ett café, välj dina bästa vinteroch julmotiv från Östersund bland dina mobilbilder och skicka julkort till släkt och vänner
genom appen Riktiga Vykort.
Väljer du sociala kanaler istället så tagga gärna
din bild med #hjärtaöstersund.
10visitostersund.se

Mer information: www.ostersund.se

visitostersund.se
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Skidskytte-VM 2019

En fest för alla
”Tänk att du står på läktaren. Det är dags för sista skyttet och hela publiken
håller andan medan åkarna gör upp om pallplaceringarna. Det går nästan att
ta på stämningen och det är en sådär strålande dag som bara Östersund kan
leverera.” Sofia Wrangel på VM-organisationen målar upp en perfekt dag under
Skidskytte-VM 2019. Ett VM som ska få hela Sverige att fira.

Efterfrågan på biljetter har varit stor redan från
första dagen. Totalt räknar man med 120 000 besök
under de nio tävlingsdagarna. Populärast är sista
helgen som innehåller både stafetter och masstart.
Den 6 mars klockan 20.19 sätter festen igång med
invigning vid Rådhuset. En gigantisk Jämtlandskör
med över 500 deltagare ska framföra ett specialskrivet arrangemang. Det blir soloframträdanden,
en ljusshow på Rådhusfasaden och varje nation
kommer förstås att gå in med sin egen flagga.
Under de två veckor som VM:et pågår bjuds det på
ett späckat program, både uppe på tävlingsarenan
men även nere på stan. I publikområdet på arenan
kommer det finnas ett barnområde, prova-på
skytte, tävlingar och annat skoj. Nere på stan är det
Stadsfest med after-ski, god mat och underhållning.
Naturligtvis får du träffa dagens medaljörer varje
tävlingskväll nere på Medal Plaza vid Rådhuset.
Det kommer att finnas mat till försäljning både i
spåret och vid arenan. 80% av maten som serveras
är svensk och så långt det går kommer det erbjudas
närproducerad mat. Det kommer finnas gott om
alternativ för att kunna tillgodose olika behov och
önskemål.
Hållbarhet är ett viktigt tema under VM veckorna
och ambitionen är hög.
– Vi jobbar med att vara så socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbara som möjligt. Vi har valt att ha
en prisnivå på biljetterna där alla ska ha möjlighet
att besöka tävlingarna. Den billigaste biljetten
kostar 80 kr och är du student eller pensionär är det
halva priset. Festen på stan och aktiviteterna vid
Medal Plaza blir ett viktigt komplement till tävlingarna och är öppna för alla, säger Sofia Wrangel.

12visitostersund.se
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Att skapa hållbara transporter både till Östersund
och arenan är en annan viktig del i arbetet.
– Vi kan bland annat erbjuda attraktiva tågpaket
från Sundsvall och Stockholm samt en förstärkt
kollektivtrafik mellan centrum och stadion. Det ska
inte vara några problem att lämna bilen hemma.
Hela världen kommer vara på besök i Jämtland
Härjedalen i mars och VM-organisationens mål är
att hela Sveriges Skidskytte-VM ska bli en fest som
är guld värd för alla!
Lina Johansson

PROGRAM SKIDSKYTTE-VM 2019
Onsdag 6 mars
Torsdag 7 mars
Fredag 8 mars
Lördag 9 mars
Söndag 10 mars

20.19 Invigning
16.15 Mixstafett
16.15 Sprint damer
16.30 Sprint herrar
13.45 Jaktstart damer 		
16.30 Jaktstart herrar
Tisdag 12 mars 15.30 Distans damer
Onsdag 13 mars 16.10 Distans herrar
Torsdag 14 mars 17.10 Singelmixstafett
Lördag 16 mars 13.15 Stafett damer
16.30 Stafett herrar
Söndag 17 mars 13.15 Masstart damer
16.00 Masstart herrar
Medal Plaza Prisceremonier varje tävlingsdag
kl 20.19 vid Rådhuset (ej söndag 17 mars)
Biljetter: 2019.ostersund.se/biljetter
Logi: visitostersund.se/vmostersund2019
Stadsfesten Läs mer på sid 14-15.
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ÖSTERSUNDSREVYN2019
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MÅNGA STOLLAR
Biljetter & mer info: ostersundsrevyn.com

Vinröd sammet, glasfönster i regnbågens alla färger som släpper igenom
vårvintersolens värmande strålar och en interiör som för tankarna till 1900-talets
Parisiska konstnärskvarter.
Att stiga in i det 500 kvadratmeter stora spegeltältet på Stortorget under
Stadsfestivalen ska ge en känsla av något nytt, annorlunda och spännande.

– Vi vill skapa en känsla av att det alltid är så här
i Östersund. En illusion av att det händer oförutsedda grejer hela tiden. Och tältet på torget blir
själva kronjuvelen, säger Simon Tehyrell som är
projektledare för Stadsfesten som arrangeras under
skidskytte VM.
Stadsfesten pågår under hela VM:et med start 6
mars och ska bli den naturliga mötesplatsen. Alla
är välkomna och aktiviteterna pågår från morgon
till kväll.
I tältet kan vi vänta oss livemusik, teaterföreställningar, temafester, mat och dryck med jämtländsk
touch. Och inte nog med det. Stortorget byggs ihop
med Vinterparken, så efter en skridskotur på Storsjön kan du lugnt strosa vidare upp mot torget för

en after ice i Spegeltältet. Hela stan ska andas VM
och med hjälp av ljusshower, färger och ljud ska du
känna att det är VM-fest vart du än befinner dig.
Den mediala bevakningen blir förstås intensiv
och SVTs Vinterstudio kommer att finnas på plats
på torget under hela VM:et. Intervjuer varvas med
uppsnack och analyser både av och med våra allra
största åkare.
– Allt kommer att handla om VM under de här veckorna, och Stadsfesten blir något utöver det vanliga.
En fest du inte vågar missa, säger Simon.
Lina Johansson

14visitostersund.se

Detta händer också under VM/Stadsfesten:

 regoriemarknaden 7-9 mars
G
Gregoriemarknaden är årligen återkommande
och en tradition med tusenårig historia. Här
fyndar du alltifrån goda lokala delikatesser och
pälsmössor till hantverk och hushållsprodukter.
I år flyttar marknaden ner från Stortorget till
Vinterparken.

KRALL ENTERTAINMENT & SANGRÉ EVENT PROUDLY PRESENT

NEW
SHOW!

Tickets on
sale now.

 asse Stefans 15 mars
L
Sveriges populäraste dansband spelar på OSD
I nflames - Joe Labero 8 mars
Joe Laberos nya magiska värld med eldsprutande världsartister, stuntmän och MC- stjärnor gästar Sporthallen.
Fler evenemang på visitostersund.se
visitostersund.se

ÖSTERSUNDS SPORTHALL I 8 MARS KL. 19.30
BILJETTER: LABERO.COM, VISIT ÖSTERSUND 063-701 17 00
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Vackra Vinterparken!
Badhusparken förvandlas vintertid till en relaxad mötesplats för alla åldrar.
Promenera, åk skridskor, luta dig tillbaka i en solstol eller fixa lunch
vid en av grillarna. Snöglädje i kubik!

Den 2 februari är det dags att bege sig till vinterns
skönaste plats att njuta sol och snö på. Då invigs
nämligen Vinterparken som sedan håller öppet
dagligen fram till och med Valborg den 30
april.
Ta med långfärdsskridskor – eller
hyr i sjöbodarna – och bege dig
ut på Medvinden, den plogade
isbanan mot Kungsgårdsviken.
Kommer du ifrån Frösön kan du
ta promenadvägen över isen för
att sedan slå dig ner i någon av de
inbjudande solstolarna och vända
nosen emot solen och känna värmen.
Missa inte bokvagnen, kanske din favoritförfattare finns att låna?
Låt de minsta med kolsyra i benen leka i snöborgen,
skridskoleken eller utmana varandra på hockeyplan.

Här finns också pulkabacke, trampbilar,
slackline och mycket annat roligt att pröva på.
Lunchen ordnas lätt vid någon av de stora grillar
som finns utställda. Eller också tar du den
enkla vägen och köper något gott i kiosken. Olika typer av sportutrustning
finns att hyra i sjöbodarna, eller köpa
om du blivit biten av vinteraktiviteter. Och så vinterbadet förstås.
Vad kan vara mer uppfriskande än
ett bad i ett iskallt Storsjön? Öppet
för bokning av grupper och drop-in
tisdags- och söndagskvällar.
Grand final på Valborg med stor
valborgsmässoeld och skönsjungande kör.
Men till dess är det bara att njuta av allt det vita och
vackra.
Janna Thalén

16visitostersund.se
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sport
Vinterns stora

evenemang

Vinterns idrottssäsong inleddes första
helgen i november med Superprint där
vår svenska skidelit mötte de norska
världsrekordhållarna och avslutas med
VM i skidskytte 7-17 mars, som du läser
mer om på sidan 12-13. Men däremellan
sker en massa annan spännande sport.
LÄNGDTÄVLINGAR
Under vintern går en rad nationella och internationella längdtävlingar av stapeln på Östersunds
Skidstadion. Några av dem:
• 29 Nov Daniel Karlssons Minne
• 14-16 Dec Skandinaviska Cupen
• 20 Jan Östersund Ski Marathon

ARCTIC CAT CUP 12–13 januari
Fartfylld och spännande action utlovas när Europas
bästa skotercrossförare samlas för att göra upp om
medaljerna i Arctic Cat Cup, Europas största – och
världens äldsta – skotercrosstävling på Gräfsåsens
Motorstadion. Uppvisningar, barnaktiviteter och ett
stort mässområde hör till. arcticcatcup.se

IPC WORLD CUP NORDIC SKIING
& PARA ICE HOCKEY 12–19 januari
Östersund satsar på att bli ett internationellt
parasportcentrum. I mitten av januari välkomnar vi
parasportare från hela världen till världscuptävlingar
i längd och skidskytte på Östersunds Skidstadion.
Samtidigt spelas också en flernationsturnering i Para
Ice Hockey på Östersund Arena. Tävlingarna är ett
avstamp mot de VM i Parasport som kommer att
avgöras i Östersund och Åre 2023.

JÄMTNATTA
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Den 23 februari återuppstår den
klassiska, historiska rallycupen
Jämtnatta med bilar från 1950-60
och 70-talet på startlinjen. Start och
mål vid Östersunds Motorstadion

NORDISKA UNGDOMSSPELEN

23–24 februari

Idrottsglädje, skratt, gemenskap och spänning
blir det när Nordiska Ungdomsspelen välkomnar
ungdomar från hela Sverige och våra nordiska
grannländer till stan. Det tävlas i längdåkning, alpint
och skidorientering, ski-cross, hockey, konståkning
och friidrott. Med en stämningsfull invigning och ett
medaljparty på lördagskvällen är idrottsfesten ett
faktum. nordiskaungdomsspelen.se

visitostersund.se
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Utvalda kulturfavoriter
INTRESSERAD AV EN KONSTRUNDA?

QUEEN, ABBA ELLER DI LEVA TOLKAR BOWIE?

Inled med Nationalmuseum Jamtli och ”Sex sekler av samtid”. Se bland annat verk av Rembrandt, Rubens och Jenny Nyström hämtade ur Nationalmuseums samlingar. Stanna också
till på Jamtlis nya utställning Paris Fashion Week – fotografier av Lars Tunbjörk som skildrar
Paris berömda modevecka, visas från 27 januari. Promenera sedan in till staden och besök
galleri Mono City som nyligen flyttat in i Storsjöteaterns lokaler – fotokonst när den är som
bäst. Kika in på Sofias Galleri, öppen ateljé med livemåleri, för att sedan avsluta på nyöppnade Lux, spännande galleri som drivs av Jämtlands Läns Konstförening, inhyst i ett gammalt
lysrörslager i Norra Station. Flätverk, Freedom och Blast. På Frösö Handtryck General Store
hittar du handtryckta tyger från ett av landets äldsta handtryckerier.

Under våren kan du välja mellan flera konserter i nostalgins tecken. Den 20 mars gästar
Tomas Di Leva med sin turné Changes, som tar oss genom Bowies olika stilar och perioder. Den 28 mars är det dags för alla ABBA-fans att bänka sig då den brittiska ensemblen
the 1974 ABBA Tribute skapar ABBA-magi. Queenie, Forever World Queen Tribute Band
kliver upp på scen den 5 april med originalinstrumentering, autentiska kostymer och en
imponerande ljud-och ljusshow. Missa inte det!
Även Charlotte Perelli blickar tillbaka i sin Flickan från Småland den 6 februari och den 14
april skrivs ett nytt kapitel när Oscar Magnusson tar plats vid mikrofonen under turnén
Länge leve Sven-Ingvars.

Moldavian Princess, Alexander Roslin

NATIONALTEATERNS ROCKORKESTER har fyllt 40 år och jubilerar med
en hyllad och utsåld konserthusturné. Den 12 april kommer de till OSD och för dig
som vuxit upp med de klassiska albumen Livet är en fest och Barn av
vår tid är den här konserten obligatorisk!
Janna Thalén

STELLA EVENT PRESENTERAR
1974 Music Ltd & Stella Event presenterar:

EFTERLÄNGTAD OCH ALLTID LIKA ÄLSKAD
Ta med familjen och möt Mowgli och hans vänner i en fantastisk uppsättning fylld av energi.
Djungelboken the Musical, 16 februari.

Har TURNERAT MED
ROD STEWART
KYLIE MINOgUE
Shania Twain

, osd

12.4 Östersund, OSD
Info/Biljetter: www.stellaevent.se
& Tickster.com tel: 0771-477070
StellaEvent

biljetter på: Stellaevent.se

Vi underhåller Norrland.
www.
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Slalom
mitt i stan

Bäste bilägare!

Skida
på VM-arenan

Du hittar dem överallt. Längdskidåkarna.
Många av våra största svenska profiler
inom längdskidåkning och skidskytte bor
och tränar i Östersund, men ännu fler
åker skidor bara för att det är kul – och
ger bra motion.
Trenden att ”gå kurs” är het och nyligen
utsågs Östersund till officiellt Vasaloppscenter. Här finns gruppträning
och enskild instruktör att boka. Och
med bättre teknik tar du dig lättare och
snabbare fram i spåret. Häng med på en
tur.

Gustavsbergsbacken lyser upp Frösöberget när du
står i stan och blickar mot väster. Backen har fin fallhöjd och vacker utsikt över Östersund i vinterskrud.
I nedre delen finns barnbacken Silverling med
knapplift och värmestuga.
Ladängen är skidbacken på andra sidan Frösöberget. Samma liftkort gäller och bär du skidorna några
meter så kan du gå emellan backarna.

Kuperat i världsklass. Östersunds skidstadion,
nationalarenan för skidskytte – och i vinter också
VM-arena, håller världsklass. 89 km preparerade
spår finns för den som vill åka långt och mycket.

Ladängen har två nedfarter och en funpark med stora och små hopp. Perfekt för barnfamiljen som både
vill leka, trixa och öva på riktiga carvingsvängar. Vid
Ladängen startar också en ski touring led.

FAKTA SKIDÅKNING
Slalom
Öppettider och liftkortspriser: ostersund.se/
skidbackar
Hyra av utrustning: Lagg & Hoj vid Gustavsbergsbacken lagghoj.se
Skidskola: Du kan bl a boka lektioner via AktivUt
och Lagg&Hoj aktivut.nu
Fika: Föreningsdrivet fik i Gustavsbergsbacken +
värmestuga. Värmestuga i Ladängen + grillplats

Längdåkning
Skidstadion öppet 7-22, övriga tider prepareras
spåren och tillträde är ej tillåtet.
På ostersund.se/skidspar hittar du aktuell spårpreparering.
I Intersports butik på stadion kan du hyra pjäxor,
skidor och stavar. Lektioner bokar du hos Tord
Wiksten på tordwiksten.com
Ombyte/Dusch/Bastu finns i Mediacentret
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Fjällkänsla nära stan. Ta bilen till Svartsjöarna
och välj något av de fina 3, 5, eller 8-kilometersspåren. Här finns vindskydd, flacka myrar med
fjällkaraktär och skogspartier där snön böljar
från grenarna. Sköna spår som inbjuder till varm
choklad och apelsin. Andra härliga rekreationsspår hittar du t ex i Spikbodarna och vid Lövsta.
Vidd med vy. I februari när Vinterparken öppnar
letar sig njutarna till sjön. Med milsvid utsikt kan
du åka kilometer efter kilometer på preparerade
längdspår på Storsjöns is med fjällen som fond.
Medhavd fika eller lunch vid Frösö Park toppar
dagen!

visitostersund.se

Vi tar hand om ditt fordon
Vi är specialiserade på VAG:

VW • AUDI • SEAT • SKODA

jo
verksaurmhet

ALLA
daga

r

• Service enl. protokoll – stämpel
i boken • Kamremsbyten • Avancerad
felsökning, reparationer • Drivlina,
koppling, motor, axlar etc. • Avancerad
4-hjulsmätning • Däck – rätt pris på
Premium-däck
Räntefri delbetalning

063-862 60 • www.tormec.se

Kolarev. 2 • Östersund • patrik@tormec.se

SKID- OCH
KÄLKBACKEN
öppnar för säsongen så
snart det finns snö!
Öppettider & info om skidskolan

www.persåsbacken.se
Tel: 0643-400 09
OBS! Liften stänger vid -17 grader.

Vi arrangerar
konferenser, bröllop
personalfester
och firande.
Bokningar och frågor
0643-44 55 50 eller
info@persasen.se
Välkommen till vår värld av
kreativitet, inspiration och
avkoppling.
23

Familjens
vinter

MULTI CHALLENGE
Ett helt hus fyllt med utmaningar och lek. Utmana
familjen i Boda Borgs kluriga äventyrsbanor eller i
laserhallen. Kör gokart, klättra klättervägg, spela
minigolf i UV-ljus och testa arkadspel. För de minsta
finns ett stort lekland. multichallenge.se

DJUNGELHUSET
Stans största klätterställning i tre våningar med
tillhörande tunnlar, rutschkanor, studsmattor och
hoppborgar skapar rörelseglädje för alla barn (och
vuxna). Du kan också testa airhockey, basket och
enhjuling och för de allra minsta finns ett eget bollhav. djungelhuset.se

STORSJÖBADET
På Storsjöbadet finns något för alla åldrar! Barnpoolområde med varmt och skönt vatten för de
minsta med egna små rutschbanor och fontäner.
De äldre trivs i äventyrsdelen med ström, trampolin och 3 fartfyllda vattenrutschkanor: Magic Eye,
Black Hole och Turbo. För den vuxne som vill ta det
lugnare finns motionsbassäng och relaxavdelning
med flera olika bastus, bubbelpooler och Aufguss.
storsjobadet.se
24
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JAMTLI

MOTION ELLER SKRIDSKOLEK

CENTRAL SKIDÅKNING

Lär om historien på ett lekfullt sätt. Inne i museet
åker du rutschkana genom Storsjöodjurets mage,
ner till de underjordiska utställningarna där du bl a
möter vikingatiden och samisk kultur.
Uteområdet lockar med Barnens Mejeri, ladugård
och olika event. I nya Nationalmuseum Jamtli visas
utställningen ”Sex sekler av Samtid” med verk av
bl a Rubens, Rembrandt och Jenny Nyström. Konstlobbyn bjuder in till skapande aktiviteter. Läs mer
om Jamtli och Sveriges Julmuseum på sidan 9.
jamtli.com

Allmänhetens åkning hittar du inomhus på Östersund Arena med flera tider varje vecka. På Campus
finns en 400 m belyst skridskooval och från Vinterparken utgår långfärdsskridskobanan Medvinden.
Där hittar du också Barnens Skridskolek med gupp
och islabyrinter. Uthyrning av långfärdsskridskor i
Vinterparken.

Njut av skidåkning utan att behöva lämna stan.
Gustavsbergsbacken och Ladängen på Frösön
bjuder på härlig utförsåkning och Östersunds
skidstadion erbjuder 89 km preparerade längdspår.
Mer på sidorna 22-23.

VINTERPARKEN
Vinterparken är fylld med upplevelser för barn i
alla åldrar. Snöborg, pulkabackar, skridskobanor,
linbana, korvgrillning och annat skoj håller barnen
sysselsatta hela dagen. vinterparken.se

PULKABACKAR
På Frösön finns en riktigt fin kälk – och pulkabacke
som kallas Kärringbacken, även upplyst kvällstid.
I Vinterparken finns Birgers pulkabacke, där du även
kan låna åkdon. Längre bort från centrum ligger
Olssons kulle och Sportfältets branta pulkabacke.

STRIKE
Rolig bowling för hela familjen hittar du på Bowlinghallen Polaris och på O ‘Learys.
bowlinghallenpolaris.se Olearys.se/ostersund

PADEL, KLÄTTRING OCH SKATE
Utmana familjen i padel på PDL Center inomhusbanor på Frösön. I Östersunds nya skatehall Bangården kan du testa familjeskate eller öppen skate och
visa dina bästa tricks. Gillar du klättring är ett besök
på nyöppnade Östersund Klättercenter ett måste.
Repklättring, bouldering, barnklättring, kurser, café
och butik.
facebook.com/pdlcenterostersund
facebook.com/ostersundsklattercenter
facebook.com/bangården
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SPA
Ladda ny energi ihop med barnen. Ta med dem på
relax med pooler ute & inne och olika bastuupplevelser. På förmiddagarna öppnar Frösö Park Spa upp
för barn 4-12 år i föräldrars sällskap.
frosoparkhotel.se/spa

MANUS & REGI: ROBERT DRÖSE · MUSIK: MARTIN LANDH & PETER NYGREN

Östersunds sporthall
l Ö r 16

februari

13.00

b iljetter : ticketmaster . se 077-170 70 70
drosenorberg.se /djungelboken

TURRIDNING MED
ISLANDSHÄSTAR
På Sörbygården kan ni rida
ut med Islandshästar i det
vackra vinterlandskapet.
Här finns turer anpassade
för alltifrån nybörjaren till den
mer avancerade ryttaren.
sorbygarden.se

visitostersund.se
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Det händer mycket i Östersunds
stadskärna just nu. De gamla vackra
innergårdarna börjar öppnas upp och
det byggs, renoveras och smids planer
på många olika håll i staden.
Den 22 november öppnar nya Hamngatan 12
Magasinet. En inredningsbutik, café och mötesplats för hållbarhet, hälsa och återbruk.
– Det känns fantastiskt. Det här har varit en
dröm i många år och det känns underbart att
äntligen kunna förverkliga den, berättar Malin
Savehed som driver Hamngatan 12.

Nytt liv för
gamla innergårdar

Det är alltså på innergården bakom Hamngatan
12 som den nuvarande
butiken förlängs med
170 kvadratmeter butiksoch café yta. Och till
våren kommer det göras
plats för en stor uteservering med mycket
grönska, lokala samarbeten och kanske även
en glassleverantör hittar in på gården.

”Vi vill att det
ska ge en härlig
känsla av
gemenskap att
vara hos oss”

– Vi vill skapa en mötesplats för alla
människor. Man ska känna sig välkommen här
och vi vill att det ska ge en härlig känsla av
gemenskap att vara hos oss. Nu har vi både
utrymme och möjlighet till att skapa fina samarbeten, säger Malin.
Återbruk är viktigt och allt som finns i butiken
och caféet är till salu, även bord och stolar.
Tanken är att man ska kunna strosa runt
bland vackra inredningsdetaljer, lyssna på en
intressant föreläsning och sedan ta en fika.
Luncherna kommer att vara enkla och nyttiga.
Smoothies, juicer och bowls blandas med
soppor och smörgåsar.
Vi kan också vänta oss spännande pop-up
butiker och yogakvällar. Flera samarbeten med
lokala producenter är redan på gång. Bland
annat görs alla smoothies och juicer av spillfrukt från ICA Kvantum och tunnbrödet bakas
lokalt. En stickworkshop med butiken Kaki i
Åre är inplanerad innan jul.

Information från
Östersunds kommun
www.ostersund.se

Vintern knackar
på dörren!
För att snöröjningen
av gator och vägar
skall ske så smidigt
som möjligt är det
viktigt att du följer
reglerna för datumparkering.
Datumparkering gäller mellan
1 oktober och 31 maj.
Det innebär att du under dygn med:
Udda datum mellan kl 00.00 och 07.00
inte får parkera på den sida av gatan
som har udda adressnummer. Jämna
datum mellan kl 00.00 och 07.00 inte
får parkera på den sida av gatan som
har jämna adressnummer.
Kom-ihåg-knep
Vid jämnt datum på kvällen ställ bilen
på sida med jämnt husnummer. Vid
ojämnt datum ställ bilen på sida med
ojämnt husnummer.
Hjälp oss att underlätta snöröjningen
och öka trafiksäkerheten – respektera
datumparkeringen.

Lina Johansson

Har du frågor kontakta oss på:
063-14 30 00.
Läs mer på www.ostersund.se/parkering
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Orangeri, kafferosteri, konstmuseum,
co-workingspace och café. Det verkar
inte finnas några gränser för vad som
ryms inne på Norra Station som öppnar
i november i år. Manne Mosten som är
en av initiativtagarna berättar att visionen
är att skapa en mötesplats. Ett ställe som
får människor att vilja umgås och
samarbeta över gränserna.
– Vi vill skapa en plats, mitt i Östersund, mitt i Jämtland, mitt i världen där det händer spännande saker.
Nyfikenhet och öppenhet är viktigt. Att inte stänga
in saker utan att istället dela med oss till varandra,
säger Manne.
Det är innergården bakom Telogott som blomstrar.
Det första man möts av på plats är en glasbyggnad
som ska fungera som ett orangeri. Grönska och
inredning i varma färger ska ge en känsla av hemma.

”Det ska vara mysigt här.
Man ska kunna sätta sig
hos oss och ta en kaffe,
kanske titta på en konstutställning och sedan
lyssna på en spännande
föreläsning”

Kultur
möter
caféliv

på en av stans innergårdar

Hållbarhet är
kärnan och grundidén är att skapa
en ekonomisk,
miljömässig och
även hälsomässig hållbar
mötesplats. I
ombyggnationen har man bestämt sig för att bevara
så mycket som möjligt av grunden och framhäva
de naturliga materialen. Att välja bort plast är en
självklarhet.
– I entrén ligger det till exempel Revsunds granit
som är 1800 miljoner år gammal. Den har legat här
i 120 år och vi vill såklart lyfta fram den istället för
att täcka över. Vi vill bibehålla och förstärka det som
redan finns, säger Manne.
Relationer är något man tänkt mycket på och inspirationen kommer från hur de gamla innergårdarna
såg ut förr i tiden.
– Det var liv och rörelse på gårdarna och kunskap
var viktigt. Det vill vi skapa. När man kommer till oss
ska man få en förståelse för vart maten kommer från
och även se hur den tillagas. Du ska kunna känna
doften av nybryggt kaffe och se på när vi rostar bönorna, bakar brödet och stoppar korven. Nuförtiden
är det så många led i tillverkningen av en vara men
vi vill korta ner det, avslutar Manne.
Lina Johansson
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Öppettider i vinter.
Ta skoterleden till

Gårdsbutiken i Skärvången
Mån- fred��������������������10 – 17
Lördag �����������������������12 – 15
Söndag ������������������������� Stängt

Lagerbutiken

Bangårdsgatan 31, Östersund
28-29 November ���������11 – 18
18-21 December����������11 – 18
Januari stängt
26-27 Februari ������������11 – 17
27-28 Mars ������������������11 – 17
24-25 April ����������������11 – 17
28-29 Maj ��������������������11 – 17

En stad för matälskare
Östersund är en stad för matälskare. Staden är den
enda i Sverige som hör till UNESCO:s globala nätverk inom gastronomi. Här finns gott om högklassiga råvaror, flest mathantverkare i hela landet och
många prisbelönta krogar. Här presenterar vi ett
axplock av de restauranger som erbjuder en (smak)
bit av Östersund.
I matlänet Jämtland värdesätter vi lokala råvaror
och det återfinns på många av stans restauranger
och caféer, exempelvis på prisbelönta Jazzköket
och Lilla Saluhallen. Republiken satsar på modern
mat och Clarion hämtar inspiration från Manhattan i
kombination med lokal twist. Jaktstugan, Ecocaféet
och Bistro erbjuder både vegetariska och veganska
rätter. För den nyfikne rekommenderar vi ett besök
till Heim Food Studio med olika teman varje fredag.
Sugen på utflykt? Runt om i Vinterparken finns fina
eldstäder där du kan grilla något medhavt gott. På
helgerna kan du prova den lokala specialiteten ”Kolbulle” som steks över öppen eld. Du som befinner
dig i närheten av skidstadion kan njuta av storslagen
utsikt och lunch på Arctura. Upplagd för en rejäl
heldagsutflykt? Då rekommenderar vi Verkö Slott,

17 km från Vinterparken eller Tivars gård, på
Norderön, där de egna ostarna är i en klass för sig.

HAR DU TRÄFFAT BIRGER

För den kaffeintresserade rekommenderar vi ett
besök till Norra Station/Telogott med egenrostat
kaffe, bageri och chokladbutik. På ett av stans
äldsta fik Wedemarks avnjuter du en bit smörgåstårta, som faktiskt uppfanns just här. Centralt i
staden finner du nyöppnade Hamngatan 12 och ute
på Frösön hittar du Tages café och deras specialitet
Frösökyssar.

DET LILLA STORSJÖODJURET?

Vare sig du är på dejt, på kompiskväll eller ute
med familjen så är Vezzo ett säkert kort. I samma
lokaler huserar Grinded med grymma burgare. Är
man sugen på tapas och godisdrinkar är färgglada
app-restaurangen Pinchos det perfekta valet.

”Den bästa
barnbokserie
vi läst”

För dig som är sugen på utekväll rekommenderar
vi barhäng på nyöppnade Magazinet, på Brunkullan
Brasserie, Republiken, eller vinbaren Wine Not?
Eller varför inte på hårdrocksbaren Jane Doe.

NYA BOKEN ”
NEN
”ÖNSKESTE EC
SLÄPPS 8 D

Elin Widmark
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”Har du inte upptäckt
Birger än, gör det!”

Läs mer på: nestorville.se | facebook.com/storsjobirger
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Njut av spa
Under den kalla vintern passar det extra bra med en avslappnande och värmande
spa-paus. Här kommer några tips på sköna Spa-anläggningar i Östersund.

KONFERENS
Konferens hos oss!
Konferera i avslappnad miljö med anor
från 1800-talet! Något utöver det vanliga.

FRÖSÖ PARK SPA är en inbjudande oas för den
som vill koppla av. Två våningar av total njutning
och avkoppling. Bada utomhus under stjärnorna i
den kalla vinterkvällen, känn hettan från de olika
bastuupplevelserna och inspireras av jämtländsk
hälsotradition. Här finns ett stort urval av behandlingar och på helgerna även yogapass. Allt för dig
som vill njuta av en riktigt skön dag.
frosoparkhotel.se

MAT & NÖJE
Middag och nöje på
BEST WESTERN Hotel Gamla Teatern.

PÅ STORSJÖBADETS RELAX hittar du klassisk
vedbastu, romersk ångbastu, meditationsbastu,
ljusbastu och den mysiga stugbastun. Följ med på
ett Aufgusspass, där en bastuvärd med hjälp av
väldoftande eteriska oljor sprider värme och skapar
alltifrån lugnande till uppiggande effekter. Här finns
även bubbelpooler, inom- och utomhus.
storsjöbadet.se

BOENDE

VÅGAR DU VINTERBADA I STORSJÖN?
I Östersunds hamn ligger Vinterbadet, med vedeldade utomhuskar, isvak, bastu och relaxavdelning.
Här badar du under stjärnorna med utsikt över
Frösön och Oviksfjällen. Allmänhetens bad är öppet
tisdagskvällar och söndagar men du kan även boka
Vinterbadet för kompisgänget eller jobbfesten.
vinterparken.se

Hela huset är en härlig
atmosfär med vackra unika rum där
ni känner er avslappnade och hemma.

SPAKLINIKEN erbjuder alla möjliga sorters
behandlingar för hela kroppen. Välj bland ett stort
utbud av massage-, ansikts-, fot-, och hudvårdsbehandlingar. Även akupunktur, ultraljud och laserbehandlingar finns med i det breda utbudet. Du kan
njuta av relaxavdelningen med torr- och ångbastu
samt Jacuzzi både inne och ute. spakliniken.se

HAMAM & SPA
Spa-avdelning med två bubbelpooler,
bastu, duschar samt behandlingar.

HOTEL GAMLA TEATERN erbjuder klassiska
behandlingar, bubbelpooler, bastu och turkiskt
Hamambad. Öppet för alla som vill njuta av en
avslappnande stund. gamlateatern.se
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Thoméegränd 20, 831 34 Östersund
Telefon: 063-51 16 00, E-post: info@gamlateatern.se
www.gamlateatern.se
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Besök Östersunds
fina äventyrsbad!

Norrsken

Badupplevelser, relax och
motion - allt under samma tak

Välkomna!

– en mytomspunnen kollision mellan solvind och atmosfär
www.storsjobadet.se | 063-14 31 79

Plötsligt börjar den nattsvarta himlen röra sig.
Gröna skuggor böljar fram likt ett tunt draperi som
har fångats av vinden. Skådespelet pågår i några
andäktiga minuter, eller i flera timmar, och kan
försvinna lika snabbt som det dyker upp. Norrskenet
har gjort sin entré.
Naturfenomenet norrsken har fängslat och fascinerat – men också skrämt – människan i alla tider.
Vi är många som drömmer om att få uppleva ett
riktigt kraftigt norrsken, och kanske till och med se
en norrskenskorona, men det krävs både tålamod
och tur.
Här i norra Sverige är det störst chans att se norrsken under klara nätter från september till mars,
alltså när himlen är som mörkast. För att ha koll på
norrskensprognosen finns en mängd olika appar och
hemsidor, sök på ”aurora forecast” i din appbutik.
Du kan också besöka spaceweatherlive.com för mer
utförliga prognoser.
För att bäst se eller fotografera ett norrsken är det
bra att befinna sig på en plats med en någorlunda
mörk horisont i norr utan störande belysning, så
åk gärna en liten bit norr om Östersund för bästa
upplevelse. Ett vackert norrsken tål att väntas på.
Det faktum att inget norrsken är det andra likt gör
dessutom upplevelsen alldeles speciell, varje gång.

FOTOTIPS FRÅN ASTROFOTOGRAFEN
GÖRAN STRAND
• En kamera med manuella exponeringsinställningar.
• Stativ och ett vidvinkelobjektiv (14-24 mm).
• Exponeringstider på 5-20 sekunder vid ISO 16003200 beroende på norrskenets ljusstyrka och
aktivitet.
• Varma kläder

TIPS PÅ SPANINGSPLATSER
NÄRA ÖSTERSUND OCH FRÖSÖN:
• Området vid Jamtlis brygga
• Bynäset

Östersunds
Stugby & Camping
www.ostersundscamping.se | 063-14 46 15

• Stocke Titt
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Utflyktstips
VINTERUTFLYKT TILL VERKÖ SLOTT
I början av februari, eller så snart isen håller, slår
Verkö slott upp portarna. Resan ut till Verkö slott är
ett äventyr. Sommartid tar sig gästerna dit med båt,
men vintertid är det Isexpressen som gäller; två specialbyggda slädar som dras av skoter eller fyrhjuling.
Turen från Östersunds hamn är 17 km, runt Frösön och
ut över Storsjöflaket. När slutdestinationen närmar sig
ser man slottet lysa upp som en välkomnande fyr. Inne
brinner det i kakelugnarna och det serveras jämtländskt
på menyn. I hamnen finns bastu och två stora vedeldalde
tunnor att boka.
En markerad skidled över Storsjön dras på helgerna från
Vallsundet, via Härke vidare ut genom Tjalmarsundet.
Det går också utmärkt att promenera över till Verkön
från Norderön, 1,7 km.
Verkö slott tar emot förbokade grupper veckans alla
dagar och allmänheten är välkommen på lördagar.
De exakta öppettiderna justeras efter väder och vind,
därför är det bra att hålla sig uppdaterad via
facebook.com/verkö-slott

VINTER PÅ MOOSE GARDEN
I Orrviken, ett par mil utanför Östersund, ligger Moose
Garden. Här träffar du Jämtlands landskapsdjur på
nära håll. Älgen är det största nu levande hjortdjuret.
En vuxen älg kan bli upp till två meter i mankhöjd, väga
upp till 700 kilo och själva kronan på en älg kan spänna
över två meter. På Moose Garden kommer du älgarna
nära. Följ med på en av vinterns guidade turer, lär dig
mer om älgen och klappa skogens konung. På gården
finns också café, presentbutik och boendemöjligheter.
Håll dig uppdaterad på facebook.com/moosegarden för
kommande visningsdatum.

Ladängen
Gustavsbergsbacken
www.ostersund.se/skidbackar | 063-14 30 00

Skidåkning
med svängru m
Östersunds närmaste fjäll.
17 liftar & 45 nedfarter.

www.bydalsfjallen.se
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Aktiviteter
Du kommer att upptäcka att det finns mycket att se
och göra under ditt besök i Östersund. Missa inte
årets nyhet Nationalmuseum Jamtli. Utomhus
rekommenderas ett besök i Vinterparken med
gott om aktiviteter för både stora och små. Vill du
istället få upp värmen inomhus passar kanske ett
besök på Storsjöbadet eller MultiChallenge.

Jamtli – ett museum som inget annat
Se de vikingatida textila vävnaderna Överhogdalsbonaderna och mycket annat i de
fasta utställningarna. Besök tillfälliga utställningar och evenemangsdagar. Besök
Nationalmuseum Jamtli - en ny arena i Östersund för konst- och designupplevelser ur
Nationalmuseums samlingar.
Öppet: Tisdag-söndag, kl 11-17
Pris: Vuxen 80 kr. Fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap.
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Info: 063-15 01 00, 063-15 01 10 | jamtli.com

Storsjöbadet
Vattenrutschbanor, vattenpist, äventyrsbad för de små, relaxavdelning, äventyrsbassäng
med trampolin, grotta och ström, 25 m bassäng och café.
Öppet: Se hemsida.
Priser: Se hemsida.
Info: Krondikesvägen 95, Östersund | Tel 063-14 31 79 | storsjobadet.se

Multi Challenge – Äventyrshus
Ett av Sveriges största äventyrshus på 5 500 m² med många roliga aktiviteter för
företag, föreningar, skolklasser, familjer och vänner. Boda Borg, gokart, laserhall, klättervägg, biljard, minigolf och Leklandet Mini multi m.m. Mat ordnar vi. Fika i vårt café.
Vi har även prisvärt boende i Vandrarhemmet Gästen.
Öppet: För aktuella öppettider se vår hemsida eller ring.
Priser: Fri entré till huset. För pris på de olika aktiviteterna se hemsida.
Info: Tjalmargatan 1, Östersund | Tel 063-14 05 40 | multichallenge.se

Djungelhuset
Lekland och äventyrsvärld för barnen mellan 0-15 år. Här finns en jätteklätterställning,
hoppslide, hoppborgar, spel, pingis, fotboll m.m. Här kan föräldrarna träffas och äta
gott medan barnen busar och leker. Gör ett besök hos oss, vi lovar många skratt och
mycket nöje. Välkomna!
Öppet: M
 ån-tor 9.00-17.00. Fre, lör och sön 9.00-18.00. Lov och sommar 9.00-18.00.
Köket alltid öppet till 17.00! Se vår hemsida djungelhuset.se
Priser: Se vår hemsida djungelhuset.se för mer information
Info: Fabriksgatan 3, Östersund | Tel 063-391 02 88 | djungelhuset.se

Wild Jämtland – Viltskådning
Vi erbjuder en genuin och annorlunda naturupplevelse. Betrakta björn och andra vilda
djur från våra mysiga, säkra och bekväma gömslen invid Landön, 6 mil från Östersund.
Sommaren 2018 var succé med 217 björnobservationer, hela 94% av våra gäster såg
björn! Missa inte chansen till en upplevelse du aldrig glömmer, boka redan nu dina
gömslenätter inför kommande säsong. Ett av våra tre gömslen är anpassat för gäster
med funktionsnedsättning. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att åtla för viltskådning.
Öppet: Maj–augusti 2019
Info: wildjamtland.se | 070-523 29 89 Roger | facebook.com/wildjamtland

PDL center
Padel är den just nu snabbast växande sporten. Det som gör Padel populärt är att det
är enkelt att spela, passar både tjejer och killar, det är socialt och framförallt otroligt
roligt samtidigt som det ger bra träning. Det är enkelt att komma igång och det blir
snabbt roligt spel. Man spelar alltid dubbel och det är kreativitet som gäller före kraft.
Padel är: Socialt, Enkelt, Roligt och lagom jobbigt – Välkommen till oss och prova!
Info: S
 tockevägen 46, Frösö Park, Frösön | 070-539 83 11 / 070-539 83 12
pdlcenter.se | FB: PDL Center Östersund
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Prova på skidskytte eller vässa skidtekniken
Lär dig grunderna i skidskytte med teori, skytteträning och ett avslutande tävlingsmoment. Aktiviteten sker utomhus på Östersunds VM Arena. Kombinera gärna skidskyttet med en lunch, kurs i skidteknik, vallakurs eller en föreläsning. Färdiga upplägg
finns från 1 person till 300 personer.

Parkera i Östersund

Öppet: Året runt
Pris: 450 kr/person vid grupp på 3 personer
Info: F
 acebook: Tord Wiksten Event & PR | Tel 070-689 30 38,
www.wiksten.nu | info@wiksten.nu

Kommunens
P-hus

Utförsåkning mitt i stan!

5 kr/tim
Zon 49

Backarna Gustavsberg och Ladängen ligger på Frösön och är ett landmärke i
Östersund. Det tar bara cirka 10 minuter från centrum av staden med bil eller buss till
backarna. Här finns skidåkning för alla. Från nybörjare till den mer erfarna skidåkaren.
Och tröttnar du på skidåkning kan du softa i solen vid någon av våra grillplatser. Och
varför inte prova vår populära park som ligger i Ladängen?

Zonnummer:

44 45 46

Betalning med mynt
endast på plan 4B

Priser och öppettider: Se hemsida.
Info: Tel 063-14 30 00 | www.ostersund.se/skidor

Vinterbadet
Vedeldade badtunnor, bastu, relax och isvak centralt i Östersunds hamn.
Perfekt för firmafester, konferensen, eller kick-offen. Max 15 pers.
Öppet: D
 rop-in bad 10 feb - 14 april tisdagar kl 16-20 och söndagar kl 16-20.
Grupper kan förboka under perioden 11 jan-14 april.
Info: V
 interparken, Östersund | www.vinterparken.se
För priser och bokning online se www.vinterparken.se

Parkering
upp till
7 dygn

5 kr/tim
Zon 48

Inlandsbanan – Jokkmokks marknad
En vinterresa till Jokkmokks marknad. Guidade turer på Icehotel i Jukkasjärvi och
andra utvalda vinterpärlor. Boka din sommarresa redan nu. Säsong 7 juni-18 augusti
2019.
Datum: 3
 -9 februari 2019. Avgång från Östersund.
Jokkmokks marknad 3-9 februari 2019

Parkeringszoner och avgifter:

Pris: från 11 490 kr.
Info: 0771- 53 53 53 | inlandsbanan.se

5 kr/tim
Zon 49

15 kr/timme.
Avgift 9-18 vardagar, 9-15 lördagar

10 kr/timme.
Avgift 9-18 vardagar, 9-15 lördagar

2 kr/timme.
Avgift 9-18 vardagar, 9-15 lördagar

Turistbussar, husvagnar och husbilar
(ingen avgift)

Symbolförklaring:
Parkeringshus
Parkeringsplats

Transporter

SIXT Biluthyrning

Taxi Östersund

Behöver du en liten eller stor bil, minibuss eller lastbil? Vi har bilen för dig!
Kan hämtas vid Gulf, Kyrkg. 32.

Vart du vill, dygnet runt & året om. Våra
ledord är kvalitet, säkerhet, miljömedvetenhet & service över förväntan.

063-12 01 12

063-199 000 | taxiostersund.se
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Parkeringsautomat som
tar myntbetalning

Parkera med mobilen:

ePARK:
1. Ladda ner appen via AppStore, Google
Play eller Windows App Store
2. Öppna appen och skapa konto
3. Ange registreringsnummer, stad och
zon
4. Ange hur lång tid du vill parkera eller
välj att checka in
5. Köp biljett.
Det går även bra att använda webbläsaren på din dator och gå in på eparkera.se.
visitostersund.se

visitostersund.se

SMS Park:
1. Påbörja parkering: SMS:a zonkod regnummer personnummer till nummer
0700404040
2. Avsluta parkering: SMS:a Avsluta till
nummer 0700404040
Efter du startat och avslutat din parkering får du ett bekräftelse-SMS, först
då är din parkering giltig/avslutad. Alla
parkeringar under en kalendermånad
hamnar på en samlad faktura som
skickas ut i början av nästa månad.
Begär SMS-faktura så undviker du
faktureringsavgift.

EasyPark:
1. Ladda ner appen EasyPark i App
Store eller Google Play.
2. Starta appen och följ instruktionerna
för att registrera dig.
3. Starta parkering: Välj parkeringstid
genom att snurra på hjulet.
4. Avsluta eller förläng p-tiden efter
behov.
Om du inte har en smartphone kan du
använda EasyParks talsvarstjänst för att
parkera, telefonnummer 0770-87 00 00.
Läs mer på www.easypark.se.
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Restauranger
& caféer
Östersund och regionen är utsedd av UNESCO till
Creative City of Gastronomy. Här finns gott om
trevliga och unika smakupplevelser inom mat och
dryck. Många av våra restauranger fokuserar på
mat lagad med lokala råvaror från länet, med en
modern och internationell twist.
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Restaurang Arctura

Arena restaurangen

Brunkullan Brasserie

Östersunds bästa utsikt! 55 m upp med
milsvid utsikt. À la carte, lunch och fest
våning i unik miljö. Klassisk meny med
lokal prägel.

Belägen i ÖSD Arena. Lunchbuffe och
café alla dagar. Konferens, evenemang,
catering, sportbar. Fullst rättigheter.

Välkomna till Brunkullan brasserie.
Stilren restaurang & bar som serverar
à la carte från vår brasseriinspirerande
meny och noga utvalda drycker.

Öskvägen 13, Skidstadion Ösd
063-16 15 60 | arctura.se

Arenavägen 27, Österusnd
063-677 97 00 | arenarestaurangen.com

Postgränd 5, Östersund
063-10 14 54 | brunkullanbrasserie.se

Café Jaktstugan

Edenbos Konditori & butik

Jamtli Kafé

Fika, lunch, brunch, viltkött.
Allergivänligt, hållbart, ekologiskt.
Mysig uteservering, fullst. rättigheter.

Ett av Östersunds anrika konditorier.
Hos oss finner du klassiska favoriter,
spännande nyheter och god mat. Alla
dagar till 19.

Charmigt kafé i museimiljö som erbjuder
kaffe, te och kylda drycker, kaffebröd,
smörgåsar samt enklare rätter.

Biblioteksgatan 6
063-51 50 30 | cafejaktstugan.se

Rådhusgatan 59
063–51 12 20 | edenbos.se

Jazzköket

Jazzköket Bistro

Lokal & ekologisk ”soul food”. Musik
& kultur på scenen, skönt häng i
Lagerbaren och på innergården. White
Guide.

Njut av vällagad lunch & fika med fokus
på härliga, äkta och naturliga råvaror.
Underbara vegetariska rätter. Ett stenkast från systerkrogen Jazzköket.

Prästgatan 44, Östersund
063-10 15 75 | jazzkoket.se

Prästgatan 50, Östersund
063-10 15 60 | FB: Jazzköket Bistro

Lilla Saluhallen

Lilla Siam

O’Learys Östersund

En fantastisk kött- & fiskeria med mkt
lokala råvaror. Utsökt lunch & middag i
mysig atmosfär, service i världsklass.

Avnjut våra fantastiska asiatiska läckerheter och fullständig dryckesmeny i en
välkomnande och mysig atmosfär.

Nu har O’Learys öppnat i Östersund.
Massor av sport, god mat och aktiviteter
för kompisarna familjen eller kollegorna!

Prästgatan 42, Östersund | 063-10 15 76
FB: lillasaluhallenprastgatan

Prästgatan 54A, Östersund
063-51 20 30 | lillasiam.com

Kyrkgatan 70, Östersund
063-57 57 57 | olearys.se/ostersund

visitostersund.se

Museiplan, Östersund
063-15 01 05 | 15 01 07, Jamtlis bokning
jamtli.com

Kitchen & Table
Clarion Hotel Grand
Här möts inspirationen, smakerna
och råvarorna mellan Manhattan och
Jämtland. Populär bar, lunch, brunch och
middag.
Prästgatan 16, Östersund
063-55 60 04 | kitchenandtable.se
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Restaurang Hov

Restaurang Viktoria

Republiken Bar & Kök

Wine Not? Vinbar

Vällagad mat i en klassisk miljö. Dagens
lunch med bordsservering mån-fre kl
11-14. Boka affärslunch, fest, bröllop
mm.

Välsmakande husmanskost, lunch & à la
carte samt catering. Stor uteservering
på taket. Vi fixar även din fest!

Ett stenkast från torget ligger denna
pärla i Ösds krogliv! Modern mat, cocktails, lounge, i en snygg miljö

Prästgatan 41-43, Östersund
063-10 55 55 | restaurangkoll.se

Samuel Permans g. 9
063-10 16 10 | republiken.net

Östersunds första vinbar. Viner från
småskaliga vinmakare runt om i världen.
Lunch- & middagsmeny efter vin &
säsong.

Sir Winston
Restaurant & Bar

Tages Konditori och kök

Museiplan Östersund
063-150103 | restauranghov.se

Sammurai
Njut av äkta japansk sushi & koreanska
välsmakande rätter. Stor lunchbuffé &
avhämtning. Fullständiga rättigheter.
Öppet alla dagar.

Vida känd för en härlig atmosfär, god
mat med mkt lokala råvaror och brett
dryckesurval. Öppet alla dagar.

Från klassiska fikafavoriter till burgare
tillagade av jämtländskt kött med egenbakat bröd. Vällagad mat alla dagar
till 21

Gustav III:s Torg, Östersund
063-51 89 90 | sammuari.net

Prästgatan 19, Stortorget, Östersund
063-10 68 00 | sirwinston.se/sir-winston

Frösövägen 32, Frösön
063–51 84 07 | tages.se

Tegel Restaurang & Bar

Teatergrillen
Gamla Teatern

Torvalla Wärdshus

TEGEL Restaurang & Bar ligger i
Östersunds hjärta. Med stor passion
för mat, dryck o service har vi öppet
alla dagar
Postgränd 11
063-12 90 99 | tegelrestaurang.se

Residensgränd 10,
Storsjöteatern Stortorget
073-085 64 24 | FB/winenotvinbar

Julhandla på Lillänge!

En restaurang i teatermiljö som du inte
får missa. Här kan du njuta av vår vinbar
och charkdisk.

Dagens Lunch 10-15 måndag-fredag.
Mat för avhämtning, Catering och
festlokal.
Kontakta oss för en offert.

Ta del av våra erbjudanden genom att sms:a lillange till 71550
eller gå in på vår hemsida www.lillange.se.

Thoméegränd 20, Östersund
063-51 16 00 | gamlateatern.se

Kolarevägen 10 | 070-6787515
facebook.com/torvallawardshus/

Erbjudandena gäller t.o.m 24/12.

Välkommen!
Upstairs

Törners Konditori

Vezzo

Njut av sällskap, miljö och goda smaker!
Bokningar och drop in. Öppet: ons–lör
från 17.00. Välkomna! (Utsedd 2016 till
en av Sveriges 20 bästa vinkrogar.)

Anrik mötesplats från 1951 med eget
konditori, bageri och kök. Utvald till
White Guide 2018. Öppet alla dagar.

Italiensk restaurang och flerfaldig
vinnare i Pizza-SM. I samma hus ligger Grinded med burgare i fokus och
Magazinet Bar som serverar vin och
cocktails.

Prästgatan 19 | 063-10 71 00
www.sirwinston.se/upstairs
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Storgatan 24
063-51 87 60 | sirwinston.se/torners

Apoteket | Café Lillänge | Coop Forum
DjurMagazinet | Dressmann | Elgiganten | Flügger färg
Ingo | KappAhl | Lindex | Rusta | Skopunkten
Stadium Outlet | Toys”R”Us

k ö p c e n t r u m

Storgatan 28, Östersund
063-12 00 90 | vezzo.se

visitostersund.se

L I LLÄNGE

Öppet alla dagar | Chaufförvägen 27, Östersund
visitostersund.se
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Boende

I Östersund med omnejd kan du välja att bo på
hotell, mindre pensionat/B&B, vandrarhem eller
på någon av stadens campingplatser. Det finns
också flera Bo på lantgård strax utanför stan.
Passa på att boka något av våra boendepaket där
aktivitet eller evenemang ingår. Dessa hittar du
på vår webb visitostersund.se

Quality Hotel Frösö Park

Hotell Gamla Teatern

Välkommen till Frösöns sportiga hotell
i fantastiska omgivningar. Spa, hinderbana, gym inne/ute. 3 min fr flygplatsen
och 10 min fr city.

Bo på Hotell Gamla Teatern i en miljö
utöver det vanliga. Våra rum och allmän
utrymmen är nyrenoverade i Moulin
Rouge stil. Relaxavdelning och Hamam.
Fri parkering & Wifi.

Cronstads väg 2, Frösön
063-16 50 00 | frosoparkhotel.se
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Thoméegränd 20, Östersund
063-51 16 00 | gamlateatern.se
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Clarion Hotel Grand
Östersund
Fullservicehotell vid Stortorget. Populär
restaurang, bar, pool och bastu.
Parkering/garage. Erbjudanden på
hemsidan.

Hotell Östersund

Scandic Östersund Syd

Hotell Emma

Östersunds självklara hotell för dig som
är affärsresenär eller på familjeresa. Nu
med O’Learys. Se priser och boka på
hemsidan.

Familjehotell v Storsjöbadet. Familjerum.
Pannkaksbuffé t barnen, trevlig restaurang, gym m bastu/relax, fri parkering.

Charmigt och personligt i hjärtat av
stan. Frukost m jämtländskt mathantverk. Wifi, garage, tillgång till gym,
cykeluthyrning.

Kyrkgatan 70, Östersund
063-575700 | hotellostersund.se

Krondikesvägen 97, Östersund
063-685 86 01
scandichotels.com/ostersundsyd

Hotell Ett

Hotell Jämteborg

Hotell Linden

Prisvärt, personligt hotell, 2 km fr cent
rum. Relax m bastu, bubbelpool, gym.
Motionsspår. Stor gratisparkering. WiFi.

Centralt, fri parkering. Lobbybar o ute
servering m fullständiga rättigheter.
Frukost m småvarmt. Bastu, biljard

Trevligt, lugnt mellanklasshotell nära
jvgstationen. Rum m dusch/wc, tv och
wifi. Frukost ingår i priset

Körfältets Centrum, Östersund
063-12 76 60 | hotellett.com

Storgatan 54, Östersund
063-51 01 01 | jamteborg.se

Storgatan 64, Östersund
063-51 73 35 | hotellinden.se

Hotell Stortorget

Hotell Zäta

Östersunds nyaste hotell, vid Stortorget/
Gågatan. Frukostbuffé alt. frukostpåse
för dig på språng. Parkering i P-hus.
Restaurang, skönhetssalong och massage i anslutning. SMS-kod för entré.

Bästa och centralaste läget på gågatan. Garage, Wifi. Kontinental frukost
förstärkt med lokala och skandinaviska
inslag. Paketerbjudanden på webben.

Sure Hotel by Best Western
Älgen

Prästgatan 17, Östersund
063-10 05 00 | hotellosd.se

Prästgatan 32, Östersund
063-51 78 60 | hotel-z.se

Pensionat Björnen

Pensionat Svea
Bed & Breakfast

Prisvärt pensionat nära järnvägsstationen. Reception på Hotell Älgen. Olika
typer av rum, kontakta oss för mer info
Storgatan 62, Östersund
063-51 75 25 | hotelalgen.se

Prästgatan 16, Östersund
063-55 60 00 | clarionostersund.se

visitostersund.se
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Prästgatan 31, Östersund
063-51 78 40 | hotelemma.com

Familjärt och prisvärt hotell nära järnvägsstationen. Fri tillgång till trådlöst
internet. I priset ingår frukost.
Storgatan 61, Östersund
063-51 75 25 | hotelalgen.se

Brunkulla Gård

Prisvärt, centralt, 300 m från jvstn, fri
parkering. Kök m självhushåll, djurtillåtna rum. Frukostbuffé ingår

B&B på ekogård vid Storsjöns strand
med fjällutsikt. Carpe Diem sängar m
ekolinne. Härproducerad frukost. 15 min
fr Östersund.

Storgatan 49, Östersund
063-51 29 01 | jamteborg.se

Fannbyn, Frösön
070-570 43 82 | brunkullagard.se
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Framgården

Rönngården

Jamtli Vandrarhem

Rum på levande lantgård m mjölkkor.
Härproducerad frukost. Vandringsled
t Forsa, Jämtlands badpärla. 35 min fr
Östersund

20 km norr om Ösd, B&B el självhushåll.
Barnvänligt m stor trädgård. Gårdsbutik
med lokala produkter. Matvandringar.

1-5-bäddsrum. TV på alla rum. Finns rum
för gäster m husdjur. Wi-Fi, fri parkering. Beläget i naturskön miljö på Jamtli.

Lits-Böle 155, 836 91 Lit
070-393 00 68 | ronngardenjamtland.se

Museiplan, Östersund
063-15 03 00 | jamtli.com

STF Östersund Ledkrysset

Leopold Bed & Breakfast

Arctura Lodge & Konferens

Fjällinspirerat vandrarhem mitt i stan,
med rum i alla storlekar. Uteterass,
sällskapsrum/Tv-rum, garage och Wifi.
Frukostbuffé och självhushushållskök.

fd. Vandrarhemmet City. På Gågatan.
9 personliga rum, varav 7 m egen wc/
dusch. ER, DR o Familjerum. Wifi, TV.
Frukost. Prisvärt. Rökfritt.

20 nyrenoverade lägenheter. Ski in/out
vid Östersunds Skidstadion. Moderna
konferenslokaler, bastu & bubbelpool,
relax. Parkering m motorvärmare, Wi-Fi.

Biblioteksgatan 25, Östersund
063-10 33 10 | ostersundledkrysset.se

Prästgatan 26
0708-10 55 85 | vandrahemmetcity.com

ÖSK-vägen 10, Östersund
070-678 75 66

Östersunds Stugby
och Camping

Lits Camping & Kanoting

Sandvikens Camping
& Stugby

Skylnäs 245 Brunflo
070-602 50 40 | framgarden.se

Bo nära natur o äventyrsbad. 2,5 km till
centrum. Välj mellan campingstugor upp
till 65 m2 stora fristående stugor

Vackert beläget vid Indalsälven, 20
min m bil fr Östersund. Stugor, tält-el/
husvagnsplatser. Kök/dusch i servicehus. Wifi.

Krondikesv. 95 C, Östersund
063-14 46 15 | ostersundscamping.se

Hårkmon 125, Lit
0642-102 47 | litscamping.com

Shopping
& hantverk
I våras utnämndes Östersund till Sveriges bästa
citykärna! Gränderna i city kantas av små mysiga
butiker och längs Gågatan hittar du de stora
butikskedjorna och galleriorna. I Lillänge
köpcentrum, några kilometer utanför stan, finns
bl a sport-, elektronik-, livsmedels-, kläd- och
leksaksbutiker. Köp ett PåStan-häfte och få rabatt på
din shopping i över 80 butiker i centrala stan.

e
d
i
Gu

Vid Storsjöns strand, 4 km fr Östersund.
Naturskönt, familjevänligt. Naturstig,
fiske. Rest m fullst.rättigh. Dans fredagar
063-370 08, 070-331 61 24
sandvikenscamping-stugby.com

Frösö Stugby och Camping
Vacker beläget. Stugor med nyrenoverade 4/6-b självhushållsstugor, enkla campingstugor 4-bädds med el utan vatten.
Servicehus, villavagnar.
Rödövägen 3, Frösön
0771- 10 12 00 nordiccamping.se

50

visitostersund.se

visitostersund.se

51

Norr

Sjukhus/Hospital

4

2
18

7

8

9

19

Gångbro/
Walking
bridge

Sollidenvägen
Vinterparken

16

25
Båthamn/
Marina
Glashytta
/Glassworks

6

14
27

15

3
21

5
Turistbyrå

26 /Tourist Office

13 9 24
1 7 11 23
12

Kärnan

8 17

10

Rådhus/
Town hall

Fyrvalla

Svenssons ramar

Apoteket Kärnan

Burmans skor

Inramningsbutik med konst och utställningar. Certifierad konstinramare med
mästarbrev. Mån-fre 11-18, lör 11-14.

Kropps- och skönhetsvård, vitaminer o
hälsokost, recept/receptfria läkemedel,
läkemedelsrådgivning, blodtryckskoll,
håltagning. Välkommen!

Östersunds mest välsorterade skobutik
med många välkända skomärken. Vi har
skor för hela familjen, vardag eller fest.

Storgatan 42
063-12 58 52 | svenssonsramar.se

Prästgatan 38
063- 51 12 97 | burmansskor.se

/Library

10

/Mid Sweden University

Mittpunkten

Storsjön

11

12

med flera

20
22
26

1

Kärnangallerian, Prästgatan 45
apoteket.se

2

Järnvägsstation/
Railway station

Drejeriet Butik & Galleri

Frösö Handtryck

Butik & galleri som drivs av 15 konsthantverkare/konstnärer. Närproducerade
och handgjorda produkter. I galleriet
visas samtida keramik och glas.

Fabriksbutik med egen tillverkning.
Fynda stuvar, utgående sortiment
med mera.

Hamngatan 7, Östersund
063-13 35 33 | drejeriet-keramik.se
4

Frösö Park, Byggnad 114
063-434 40 | frosohandtryck.se

5

3

Cervera

Flaggbutiken

Hamngatan 12

Vi erbjuder ett brett sortiment av kvalitets- och designprodukter för kök och
matplats. Även skandinavisk design.

Försäljning av flaggor, souvenirer, presentartiklar och idrottspriser. Hos oss
hittar du många lokala produkter.

Prästgatan 46
063-13 39 30 | cervera.se

Hamngatan 11
063-51 26 00 | flaggbutiken.se

Östersunds mysigaste lifestylebutik!
Ät en god lunch, fika eller handla från
kända varumärken som ERNST, Mateus,
Marimekko m.fl.

13

Frösö Handtryck
General Store

14

Hamngatan 12
063-51 02 99 | hamngatan12.se

15

Hemmakväll

Hudateljén by Allavie Clinic

Inlandet

Snygg design i vår nya citybutik. Här
finns alla nyheter och härlig inspiration.

Hos oss hittar du allt du behöver för en
perfekt hemmakväll och vi har världens
kanske bästa lösgodis!

Vi är specialiserade på resultatinriktad
hudvård. Läs om våra behandlingar på
vår hemsida.

Outdoor möter streetwear i en skön
blandning och atmosfär.
Välkommen till oss!

Storgatan 19 Östersund
063-434 40 | frosohandtryck.se

Storgatan 33
063-10 57 00 | hemmakvall.se

Storgatan 34
063-51 25 45 | allavieclinic.com

Samuel Permans Gata 10
010-474 91 00 | inlandet.se

6

16

17

18

Jamtli Butik

Gaupa Hantverk

Storsjöhyttan

Lekplaneten

Mr & Mrs GANTBUTIKEN

Musikanten

Shoppa och inspireras bland lokalt
traditionellt hantverk o modern form.
Presenter, souvenirer, godsaker, böcker,
leksaker mm.

Butiken med genuint personligt och
härproducerat hantverk från många av
regionens kreatörer.

Jämtlands första glashytta som drivs av
två kvinnliga glasblåsare. Följ hur glaset
formas. Verkstad, butik och galleri.

Lekplaneten erbjuder ett stort sortiment
leksaker, spel, pyssel och babyartiklar.
Välkommen!

Välkommen till Östersunds ledande
modebutik. Hos oss finner ni kläder
för dam, herr och barn.

Din lokala musikaffär med internetpriser. Nytt och begagnat. Vi utför även
reparationer.

Zätagränd 1
076-9456515 | gaupa.se

Hamnen, Östersund
063-13 36 30 | storsjohyttan.com

Stortorget 2C
063-12 16 66 | FB: LekplanetenOstersund

Kärnan, Prästgatan 45
063-10 60 12

Färjemansgatan 11
063-18 30 10 | musikanten.se

Museiplan, Östersund
063-15 03 03 | jamtli.com

52

visitostersund.se

visitostersund.se

53

19

Pantbanken Östersund
Hos oss kan du låna pengar snabbt och
enkelt med dina ägodelar som säkerhet.
Butik med många fina varor.
Färjemansgatan 19, Östersund
063-51 06 06 | pantbankenostersund.se

22

20

Röda Korsets kafé och
Secondhandbutik
Vi säljer kläder, porslin, textil, leksaker,
böcker, sport, gott fika med mera.
Nedre Vattugatan 8 | 063-13 49 90
instagram.com/rkostersund

23

21

SNÖ of Sweden Outlet
I vår outletbutik i Östersund säljer vi ut
provkollektioner och 2:a hands sortering
till väldigt bra priser. Mån-fre 10-18,
lör-sön 10-16
Gamla Brandstationens innergård
063-12 01 41 | Regementsg 23

24

Spakliniken City Spa

Svedberghs Guld

TeloGott

Hud- och ansiktsbehandlingar, SPA- och
massagebehandlingar. Relaxavdelning
med Jacuzzi, tak- och solterass med
jacuzzi. Vin/Öl och lättare måltider går att
förbeställa.

Köp med dig ett minne från Östersund.
Vi har det unika Östersundshjärtat i
silver eller guld som du hittar endast
hos oss.

Vi erbjuder ett handplockat sortiment
av konfektyr, choklad, delikatesser, te,
kaffe & cigarrer. Eget kafferosteri på
Norra Station.

Prästgatan 40, Östersund
063-51 16 26 | svedberghsguld.se

Prästgatan 40, Östersund
063-12 13 41 | telogott.se

Ringvägen 4, Östersund
063-55 60 90 | spakliniken.se
25

26

Välkommen tillbaka
i sommar!

27

Turkos Eko Klinik & Butik

KANDY´Z

Sofias Galleri

Årets salong i Sverige 2018! Här får du
kunskap och omtanke om hudvård och
hälsa för hela familjen, genom hela livet.

Välkommen till Norrlands största lösgodisbutik. 1000 färska sorter. 10 i topp
av norskt godis.

Köpmangatan 34
063-12 23 13 | turkos.se | #turkossweden

Bangårdsgatan 34
063-451 01 46 | kandyz.se

”Art of the northern soul”. Oljemålningar
och konsttryck med alpina motiv, natur
och djur i norden. Öppen ateljé med
chans att se livemåleri av Sofia Ohlsén.
Storgatan 34
070-367 06 07 I sofiasgalleri.se

Turistcenter
Välkommen in till oss på Visit Östersund och köp din
evenemangsbiljett. Du hittar också produkter från
lokala hantverkare samt Birgerprodukter.

visitostersund.se

Öppet: Måndag-fredag 11-17.
Utökade öppettider under Skidskytte VM
6 mars - 16 mars måndag - söndag 9-21, 17 mars 9-19
Utökade öppettider sommartid
Rådhusgatan 44 | 063-701 17 00 | visitostersund.se
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SKIDSKYTTESTADION
BIATHLON STADIUM

Östersund Arena
Jämtkraft Arena

Forex

Vinterbadet

Surfbukten
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Frösö
Park
hotel
SKIDSKYTTESTADION
BIATHLON STADIUM

FRÖSÖN

ÖSTERSUND
VINTERPARKEN

Ski/skating track
Medvinden

Or
Mo rvike
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eG
ard
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Mot Verkö Slott / To Verkö Castle

Brunkulla
Gård
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Här bor du nytt och
nära i Östersund!
För dig

Socialt trygghetsboende
och fler hyresrätter

65+

1 – 2 rum & kök, hög standard.
Första inflytt hösten/vintern 2019

Remonthagen växer med ett
stort trygghetsboende och fler
hyresrätter. Här bor du i ett nytt
och naturskönt område med närhet
till både friluftsliv och stan.
ostersundshem.se/remonthagen

Hyresrätter i Lit

20 hyresrätter i lantligt läge
1 – 3 rum & kök, BoKlok-koncept.
Första inflyttning våren 2019

Ytsmarta lägenheter, alla med
egen balkong eller uteplats.
Byggda enligt IKEA:s och Skanskas
BoKlok-koncept. Tvättmaskin och
torktumlare ingår i varje lägenhet.
ostersundshem.se/lit

Fler områden kommer snart. Följ arbetet på:
www.ostersundshem.se/nyproduktion
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL
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