VINTERPULS 2019/2020
DIN GUIDE TILL EVENEMANG, AKTIVITETER, SHOPPING,
BOENDE, RESTAURANGER OCH MYCKET MYCKET MER!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
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.
Östersund har vunnit en rad fina utmärkelser
den senaste tiden som vi är oerhört stolta
över:
Sveriges främsta idrottsstad 2019!
I september delades priset för Sveriges
främsta idrotts- och evenemangskommun ut
av tidningen Sport & Affärer. Östersund vann
med motiveringen att vi är en ” mycket stark
idrottsstad, både vad gäller bredd, elit och
evenemangsgenomförande och bedriver
också internationell idrottsforskning tillsammans med Mittuniversitetet.”

Årets Stadskärna 2019!
I somras vann vi det prestigefyllda priset Årets
Stadskärna i hård konkurrens med flera andra
svenska städer. Ett levande Stortorg, nyöppnade innergårdar med restauranger och
kulturaktiviteter samt en rad stora och små
events var några av framgångsfaktorerna.
Årets Studentstad 2018/19!
Sveriges Förenade Studentkårer utsåg oss
till studentstad bland annat tack vare vår
bostadsgaranti för studerande, möjligheterna
till ett aktivt friluftsliv och mentorsprogram.

Vi är stolta över vår stad och ser fram emot
en fantastisk vinter. Vi hoppas du ska trivas
hos oss!

Rådhusgatan 44 | 063-701 17 00 | info@visitostersund.se
www.visitostersund.se | facebook.com/visitostersund
Öppet: Måndag-fredag 11-17. Extraöppet under större evenemang,
se visitostersund.se för tider.
Dag före helgdag stänger vi kl 15.00, julafton, nyårsafton samt röda dagar stängt.
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#HJÄRTAÖSTERSUND

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.

olsson

@bydalstos

@frosoparkhotel
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@astrofotografen

@vinterparken

@travelphoto

@projektp_photo

@stranco

@thebiggan

@magazinetbar

@birger_storsjoodjuret

@malekamarouche
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Julstam
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.

JULVANDRING MED GUIDE
Varför firar vi jul och vem är egentligen
tomten? Hur gick det till när Jenny Nyström
började teckna jultomtar och varför doppade
man i grytan? Följ med på en 1.5 h guidad
vandring bland Östersunds gårdar och gränder
och lär mer om Östersunds historia och
svenska jultraditioner förr och nu. 1, 8, 15, 29
december.

JULKRYSSNING OMBORD
M/S THOMÉE
I november är det premiär för julbord ombord
på anrika M/S Thomée. Från den 15 november till den 7 december styr hon ut på Storsjöns vatten, medan du njuter av ett klassiskt
julbord med lokala smaker.
www.sirwinston.se/thomee
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Välkommen till

Jamtli
i Östersund

Oknytt!
29 okt 2019–16 feb 2020

Från gryning
till skymning
–nordisk konst kring
sekelskiftet 1900
28 maj 2019–19 april 2020

Öppet tis–sön kl 11–17

www.jamtli.com
www.visitostersund.se

7

a
julig
,
Fler
tider r
,
g
n
a
e
t
m
t
e
je
even r och bil
:
prise ar du på
.se
hitt
d
n
u
sters
o
t
i
s
vi

TOMTEN FLYTTAR IN PÅ STORTORGET
Under helgerna i december flyttar tomten in i
URBAN på Stortorget. Kom och träffa tomten, lämna
din önskelista och pyssla inför julen.

SVERIGES JULGRAN
Lördag den 30 november invigs Sveriges Julgran
kl 15.00 på Stortorget med stämningsfull körsång.

JAMTLI – SVERIGES JULMUSEUM
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 6-8 DECEMBER
Jamtli Julmarknad är en av Europas mysigaste
julmarknader. Hit vallfärdar årligen över 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
8

medan Tomtemor bjuder
barnen på varm saft.
Till julmarknaden kan du
ta ångtåget från Centralstationen under alla
julmarknadsdagar.

JULKONSERTER
Inget skapar julstämning såsom en julkonsert. Christmas Night, Anna-Lottas jul, Änglaljus och Absolut
Jämtland är bara några av alla artister som står på
våra scener innan jul. Cantilenakören, kören Decibel
och Frösö Gospel uppträder i stans vackra kyrkor.

JULSHOWER
Julmusik av det rockigare slaget i kombo med
julbord bjuds bl a av Patriks Combo på Gamla
Teatern, Ladies Club på Frösö Park, Lars Vegas
Trio och Ständut Blakk på Marité. På Folkets Hus
intar The Refreshments & Baskery scenen med sin
Rock´n´roll Christmas.

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

www.visitostersund.se

Elva idrotter och party på kvällen

Östersund 22-23 februari
www.nordiskaungdomsspelen.se
t
En idrottsfes
är
n
de
r
för unga nä
!
st
bä
a
lr
al
som

JULENS SMAKER
På restaurang Hov hittar du det klassiska
svenska julbordet med jämtländska specialiteter och ett helt rum fyllt av efterrätter
och julgodis. Andra som serverar julbord är
till exempel Kitchen & Table, Gamla Teatern,
Arctura och Tivars Gårdsmejeri.
Startar du hellre dagen med en mysig julfrukost kan du boka plats på Jazzköket, Café
Jaktstugan, Hamngatan Magasinet eller Norra
Station.

PÅ KLAPPJAKT?
Redan den 24 november är det julmarknad
vid Brunflo Hembygdsgård, lördag den 30
november invigs konstnärskollektivet Drejeriets årliga julutställning och samma helg är det
julmarknad på Lon i Bällsta.
I stadskärnan håller butikerna extraöppet
söndagar under december och helgen
innan jul, 21-22 december, håller butikerna
extraöppet till 18 på lördagen och till 16 på
söndagen.
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NYÅRSREVY PÅ STORSJÖTEATERN
BILJETTER & MER INFO: OSTERSUNDSREVYN.COM

www.visitostersund.se
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VÄRLDSCUPPREMIÄR
med hela skidskytteeliten på plats!
Förbered dig på ett nytt drama varje dag när
världseliten samlas för att göra upp
om säsongens första världscuppoäng på
Skidskyttestadion i Östersund med start
30 november.
– Totalt väntar åtta tävlingar under sex dagar och våra
medaljchanser är stora, berättar Lisa Engman som är
marknadsansvarig för världscupen.
– Landslaget är starkare än någonsin, det såg vi redan
under VM. Hanna Öberg och Mona Brorsson är några
som säkert kommer att glänsa men egentligen är hela
laget bra, så med rätt förutsättningar kan vi vänta oss
flera medaljer.
För den som vill känna vinddraget i håret när åkarna
susar förbi är möjligheterna goda, då de mest populära
spårområdena från VM är kvar. Publiktältet får en bättre
plats, nära spåret och med fin utsikt över skjutvallen. Lokal
mat, massor med prova-på aktiviteter och underhållning
av både Patricks Combo och Erik med vänner är något av
det vi kan vänta oss under denna fullspäckade vecka.
Lina Johansson

FAKTA VÄRLDSCUPPREMIÄREN:
Datum: 30 november – 8 december
30 nov 13.10
15.00
1 dec 12.30
15.30
4 dec 16.15
5 dec 16.20
7 dec 17.30
8 dec 15.30

Singel Mix Stafett
Mix Stafett
Sprint Herrar
Sprint Damer
Distans Herrar
Distans Damer
Stafett Herrar
Stafett Damer

Biljetter: www.worldcupostersund.se
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SKI TOUR 2020
från Östersund till Trondheim

”Det största längdevenemanget vi haft i
Östersund och så nära ett VM vi kommer på hemmaplan.” Ante Andersson
som är projektledare, beskriver med
värme och entusiasm Skitour 2020.
En tio dagar lång skidtävling och folkfest
där världseliten samlas och som går i
etapper i Östersund, Åre, Meråker och
Trondheim.
Alla hjärtans dag 14 februari, blir starten för tävlingarna och vi kan räkna med en maffig invigning
på Stortorget. ”Vi klär torget i Östersundshjärtan
och förklarar vår kärlek till varandra, sporten och
staden”, berättar Ante. Ambitionen är hög och
förhoppningen är att skapa en grund för framtida
samarbete mellan Sverige och Norge och att vara så
hållbara det bara går.
Tävlingarna inleds på skidstadion i Östersund 15
februari. Därefter förvandlas Nationalarenan i Åre
till en längdarena och åkarna möts i en sprint.
Sedan väntar 38 km åkning på fjället mellan Storlien
och Meråker. Tävlingarna avslutas i Trondheim 2223 februari.
Lina Johansson
www.visitostersund.se

FAKTA SKI TOUR 2020
Östersund
14 feb 19.00 Invigning Stortorget
15 feb 13.30 10 km damer fristil
16.10 15 km herrar fristil
16 feb 14.00 15 km jaktstart klassisk stil herrar
16.00 jaktstart klassisk stil damer
Åre
18 feb sprint fristil i Nationalarenan
Storlien - Meråker
20 feb 38 km fristil masstart över fjället
Trondheim
22 feb sprint klassisk
23 feb jaktstart klassisk 15 km
Biljetter
Hela eventet är digitalt, vilket innebär att biljetter
och information om tävlingarna finns i en app.
Åkarna, tv-teamen och arrangörer kommer att
åka tåg mellan tävlingarna och man begränsar
även materialanvändandet för åkarna.
www.skitour2020.com
Biljetter via hemsidan och evenemangets app
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NORDISKA
UNGDOMSSPELEN
– en idrottsfest med glädje och rörelse
Heja fram slalomåkare från hela landet på förmiddagen och kliv sedan över krönet
till Ladängen och titta på Skicross på eftermiddagen. Nordiska Ungdomsspelen som arrangeras för fjärde året är en uppvisning i lek och rörelseglädje.
– Idag blir det för seriös satsning inom idrotten i
tidig ålder. Vi behöver få in leken mer. Det brukar
jag säga på mina föreläsningar och det är precis det
vi vill åstadkomma med Nordiska Ungdomsspelen
berättar Johanna Ojala som är utvecklingschef.
Tävlingarna invigs med en sprint på det snöbelagda
Stortorget 21 februari, sedan rullar det på med

tävlingar hela helgen. Nytt för i år är curling, tennis
och Brasiliansk Jiu-Jitsu. Extra fokus ligger på hockey
för tjejer eftersom det finns ett fåtal sådana turneringar. Och med ett ständigt växande evenemang
hoppas man i år på närmare 3000 starter av 2000
deltagare i åldrarna 9-16 år.
Lina Johansson

FAKTA:
Datum 22-23 februari
Längdskidor, Skidorientering, Skidskytte, Slalom,
SkiCross, Konståkning, Ishockey, Friidrott, Brasiliansk
Jiu-Jitsu, Curling, Tennis.
Invigning 21 februari på
Stortorget.
nordiskaungdomsspelen.se
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Rörelseglädje i dess renaste form när

SPECIAL OLYMPICS
(PRE) WORLD WINTER GAMES
KOMMER TILL ÖSTERSUND
I februari 2021 är det första gången sedan 1912 som den Olympiska elden landar i
Sverige. Då arrangeras nämligen världens största idrottstävling för personer med
intellektuell funktionsnedsättning, Special Olympics Pre World Winter Games.

Men redan i början av februari nästa år väntar förtävlingar och laguttagning av det svenska laget inför
2021. Dessutom kommer internationella deltagare
från 20 länder. ”Det blir massor av rörelseglädje och
stolthet”, berättar Gerda Tjernström Nilsson som är
ansvarig för spelen. Deltagarna kommer att mötas i
sju grenar. Längdåkning, konståkning, speedskating
och innebandy i Östersund och alpint, snowboard
och snöskolöpning i Åre.
Skillnaden mellan Paralympics och Special Olympics är dels att Paralympics i huvudsak har tävlande
med fysiska funktionshinder och dels att i Paralympics tävlar elitidrottare, i Special Olympics tävlar alla
på sina egna villkor.
Räkna med festligheter och aktiviteter både
omkring tävlingarna och på Stortorget. Varmt
välkommen att heja fram våra svenska medaljhopp
under Special Olympics Sweden Invitational Games
1–4 februari.
Lina Johansson

www.visitostersund.se
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FLER AV VINTERNS
SUPERSPRINTCUP 9 NOVEMBER

SKOTERCROSS 11 - 12 JANUARI

Östersund är en av sex värdstäder i den nystartade
supersprintcupen World Sprint Series och premiärtävlingen inleder säsongen den 9 november vid
Berners med delar av världseliten på plats.
www.worldsprintseries.com

Fartfylld och spännande action utlovas när Europas
bästa skotercrossförare samlas för att göra upp om
medaljerna i Europas största – och världens äldsta
– skotercrosstävling på Gräfsåsens Motorstadion.
Uppvisningar, barnaktiviteter och ett stort mässområde hör till. www.ossk.se

LÄNGDTÄVLINGAR
Under vintern går en rad nationella och internationella längdtävlingar av stapeln på Östersunds
Skidstadion. Några av dem: 12 dec Daniel Karlssons
Minne, 21-22 dec Scandic Cup/FIS Senior, 18 jan
Östersund Ski Marathon – en del i Ski Classic
Challengers. www.oskskidor.com
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BASKET OCH HOCKEY
Jämtland Basket (herrar) spelar i Basketligan och
damerna Östersund Basket i Basketettan. Hemmamatcher för basketen spelas i Sporthallen. Östersunds IK tar emot i Hockeyettan Norra i Östersund
Arena.

www.visitostersund.se

STORA EVENEMANG
WORLD PARA BIATHLON
WORLD PARA NORDIC SKIING CUP FINALS
ECH PARA ICE HOCKEY
Östersund satsar på att bli ett internationellt parasportcentrum.
Den 11-15 mars välkomnar vi paraskidskyttar från hela världen till
tävlingar på Östersunds Skidstadion. Direkt därefter, 18-22 mars
är det dags för paralängdåkarna att göra upp i finaltävlingarna. Och 17-27 april spelas 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.
Fler tävlingar och evenemang på
www.visitostersund.se

www.visitostersund.se
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UTVALDA KULT
Det finns gott om kulturella upplevelser i Östersund.
Kika in på www.visitostersund.se för aktuella evenemang och tips på upplevelser.
STORSJÖHYTTAN 25 ÅR

ÖSTERSUNDSREVYN HELT RÄTT

Östersunds Glashytta Storsjöhyttan firar 25 år!
I det gamla elverket i Östersunds hamn huserar
Storsjöhyttan som drivs av glasblåsarna
Ulla Gustafsson och Nilla Eneroth.
Kika in och se hur glaset formas,
huvudsakligen till bruksföremål
men här hittar du också fina
dekorationsföremål och unika
konstobjekt. Under året blir
det flera utställningar och
firande.
www.storsjohyttan.com

2002 startade nyårsrevyn Östersundsrevyn och
under åren har man vunnit en rad Revy-SM titlar
och i somras arrangerades Revy-SM här
i Östersund. Årets föreställning ”Helt
rätt” har premiär den 5 januari och
är en skön blandning av bitska
sketcher, underfundiga sånger,
skrattvänliga monologer,
härlig musik och massor av
spelglädje.
Biljetter via nortic.se eller
över disk hos Visit Östersund
www.ostersundsrevyn.com

GREGORIEMARKNADEN
Gregoriemarknaden är årligen
återkommande och en tradition
med tusenårig historia. Här fyndar du
alltifrån goda lokala delikatesser och pälsmössor
till hantverk och hushållsprodukter. 5-7 mars i
Vinterparken/Östersunds hamn.
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MALTFESTIVALEN
22 februari slår en rad Östersundskrogar upp sina portar för att under en
heldag ge besökare chans att lära sig mer om
whisky och öl. Flera av världens och länets bästa
producenter av öl och whisky kommer för att visa
upp sina produkter och arrangera seminarier.
Köp smakbiljett och prova dig runt bland dryckesutbudet.

www.visitostersund.se

TURFAVORITER
KONSTRUNDA

HJÄRTAT HÅLLER TAKTEN

Inled med Nationalmuseum och ”Från Gryning till
Skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900”.
Promenera sedan in mot stan via Primusrummet
på Region Jämtland, där verk av naivisten Primus
Mortimer Pettersson visas, vidare till spännande
Galleri Lux. Kika in på Sofias Galleri med livemåleri
och Drejeriet som visar keramik. Runt stan finns
flera intressanta gallerier. Kika in på vår webb
för aktuella utställningstider. Hos oss på Visit
Östersund kan du också hämta karta för en egen
vandring bland historiska hus och offentlig konst.

Bo Kaspers Orkester, rosade hyllningen “Thank
you for the music” och den brittiska Ukulele
Orkestern är några av vinterns alla konserter.
Riksteatern gästar med en rad föreställningar och
Maria Lundqvist, Anders & Måns, Sissela Kyle och
Petter är några av alla som roar och berör.
Kika in i evenemangskalendern på
www.visitostersund.se för daglig uppdatering.
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MAT
Matglädjen och utbudet av kulinariska
upplevelser är unik i Östersund. Att äta
sig genom staden, utnämnd till Creative
City of Gastronomy av Unesco, är en
spännande upplevelse.
Wedemarks konditori är stadens äldsta kondis och
här är man morgontidiga, redan kl 8 kan du sitta och
se gågatan vakna till liv med nybakt frukostmacka.
Vill du ta en frisksportartur på Frösön styr du istället
kosan mot Hotell Frösö Parks hotellfrukost med
hela den jämtländska fjällvärlden som morgon-tv.
Nummer ETT är en pärla för brunch hela dagen.
Hamngatan 12, serverar god fika och lättare lunch
medan du inspireras av vacker inredning. Café
Jaktstugan satsar på hög kvalitet och smakrikedom,
här finns goda alternativ utan gluten, mjölk och
socker. Även 2Inspire har en fikameny som gör raw
food-älskaren varm av glädje.
För lunch är Jazzkökets Saluhall ett måste. Här
finns kött, fisk, lokala ostar och chark. Missa inte
heller de vegetariska rätterna som är något extra.
Norra Station rymmer kafferosteri och galleri Lux
för den som vill insupa kultur under lunchsittningen.
Här kommer du att omvärdera begreppet ”korvtallrik”. Restaurang och Vineria Ripan är en italiensk
nykomling som serverar mat på klingande italienska.
Vezzo erbjuder ett brett spektra av goda rätter och
är mycket omtyckt av både par och barnfamiljer.
Låt middagen kröna din dag. På Republiken Bar
och Kök kan du smaka allt från tjäder till älgcarpaccio. Jazzköket är stadens gastronomiska
fixstjärna. Köket är innovativt och råvarorna av
toppklass. Naturviner och lokala drycker tar plats på
menyn och det är här många bestämmer sig för att
Östersund är värt att besöka igen, för matens skull.
Tre dagar i veckan öppnar HEIM Food Studio upp
som vinbar och restaurang. HEIM är en crock pot av
kultur och matinnovation, här kan du möta en kock
från Italien ena veckan och en från London veckan
därpå. Atmosfären är varm och varje månad gästas
studion av en ny artist. HEIM betyder hem på jämtländska och det är så det ska kännas för dig som
gäst, att komma hem till matstaden Östersund.
Tina Stafrén
18
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Välkommen till stans

ÖPPNA
INNERGÅRDAR
Doften av nyrostade kaffebönor och kardemummabullar ligger som ett
varmt täcke över rummet. Vid ett bord sitter två kollegor lutade över en
laptop och i rummet bredvid hängs tavlor upp inför kvällens vernissage.
Det är morgon på en av Östersunds innergårdar.

För en tid sedan bestämde sig några eldsjälar för
att väcka liv i Östersunds innergårdar. De ville göra
dem tillgängliga för alla.
– Förr i tiden hade stadens innergårdar en viktig
funktion. Det var här hovslagaren, skräddaren och
slaktaren höll till och det var hit medborgarna kom
för att testa produkten innan de köpte den. Det
fanns en naturlig närhet mellan producent och konsument. Sedan flyttades tillverkningen ut från stan
och innergårdarna lämnades tomma. Det ville vi
ändra på, berättar Manne Mosten på Norra Stations
café och kafferosteri.
På Norra Station har man skapat en varm och
välkomnande miljö. Hit kommer både stammisarna
och den nyfikna turisten och grundtanken är att alla
sinnen ska få sitt. Här rostas eget kaffe och i caféet
serveras fika och mat baserad på lokala råvaror. Galleri LUX har utställningar inom konst, konsthantverk
och design och kvällstid används lokalerna till food
walks, kaffekurser, provsmakningar och föreläsningar.
20

Tvärs över gatan, på Hamngatan 12, har Malin
Savehed byggt ut sin inredningsbutik och öppnat
café och bistro. Även hon vill återskapa känslan av
den gamla innergården.
– Just här användes innergårdens hus bland
annat som stall för tillresta hästar, snickeri och
smedja, berättar Malin.
Precis som på Norra Station är hållbarhet en viktig
ingrediens i verksamheten på Hamngatan 12. De tar
bland annat spillfrukt från matbutikerna och använder som bas i mat, juicer och smoothies. De säljer
också begagnade möbler och på kvällarna används
lokalen till vinprovningar, fester, föreläsningar och
konserter.
Både Norra Station och Hamngatan 12 når du från
Hamngatan i Östersund.
Emelie Strand

www.visitostersund.se
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SMÅBUTIKERNA
– stadskärnans hjärta och själ
Tjoho! Östersund vann Årets Stadskärna 2019. Förklaringen till att vi vann är
faktiskt ganska enkel: Allt vi gör, gör vi för att människor ska tycka om vår stad.
Och en sak som många tycker om är små, personliga butiker. Följ med på en
stadspromenad till några av Östersunds guldkorn.
OMISTLIGA TING

TE-CENTRALEN

Vi börjar på Storgatan 37. Här finns en sprängfylld
oas av vackra, roliga och udda ting till hemmet. Gå
gärna flera varv i butiken, du ser garanterat något
nytt varje gång.

Vi fortsätter bort till Stjärntorget och svänger upp till
Te-Centralen. Här finns téer från världens alla hörn,
allt från Frösö Blomster till Oolong. Passa på att fråga
personalen om allt du någonsin velat veta om te.

BRUKAT

MIN LILLA AFFÄR

Rakt över gatan ligger stans nyaste återbruksbutik.
Här visas secondhandkläder på ett sätt som aldrig
förr. Vackert upphängda, i snygga kombinationer
och med ett utbud anpassat efter säsong.

Vi kommer fram till Stortorget och Min lilla affär. En
mysig, personlig klädbutik för den som vill unna sig
något riktigt fint. Du hittar allt från mirakelbyxor till
vackra accessoarer.

FIN INUNDER

INLANDET

Vi svänger runt hörnet och upp på Hamngatan.
Där hittar vi Fin InUnder, en skatt för dig som söker
underkläder, badkläder eller nattplagg som sitter
precis där de ska.

Stadspromenaden avslutas i gränden ovanför
torget. I butiken Inlandet hittar du hoodies, kepsar,
t-shirts, goggles, skateboards, snowboards och allt
annat som hör det riktigt sköna utelivet till.

HAMNGATAN 12

Emelie Strand

Några steg längre upp ligger Hamngatan 12, en
inspirerande livsstilsbutik med inredning, mode,
porslin, tyger och smycken. Längst in i butiken ligger
dessutom ett charmigt café och bistro.

JAZZKÖKET SALUHALL
Vi fortsätter upp till Prästgatan, svänger höger
och kliver in i Jazzköket Saluhall. Här kan
personalen allt om våra lokala råvaror och hur
de tillagas på bästa sätt. Köp med kött, fisk, ost
och varför inte deras egen korv.

TELOGOTT
En bit norrut längs gågatan ligger stans mest
väldoftande butik. På höga hyllor trängs smakrik
choklad, handgjorda praliner, salt och söt lakrits
och såklart deras egenrostade kaffe.

www.visitostersund.se
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VINTER I VINTERP
Lägg den 1 februari på minnet, då är det premiär för årets mest
efterlängtade mötesplats – Vinterparken!

Kalla nätter och värmande vintersol är den perfekta
kombon för att njuta av fina vinterdagar. I februari
när isen ligger tjock är det dags för Vinterparken
och Medvinden, långfärdsskridskobanor, promenadvägar och skidspår som sträcker sig miltals över
Storsjöns is. På Vinterplayan ute på isen står
solstolarna uppställda liksom eldstäder som tänds
varje dag. Grilla din egen lunch eller köp något gott
i någon av matbodarna där lokala matproducenter
gästspelar och säljer smarriga ta-med-rätter. Badhusparkens café med sin uppvärmda glaspaviljong
är ett bra alternativ, inte minst de dagar solen lyser
med sin frånvaro och vinden yr. Fina Vinterparksdagar det också.
I Sjöbutiken kan du hyra utrustning för långfärdsskridskor. Här finns också pulka, åkmadrass och
hjälm att låna när barnen vill utforska snöborgen
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eller åka linbana. De allra yngsta springer fortare än
kvickt till Birgers Lekland med pulkabacke och Sveriges största skridskolek, en äventyrsdel med hinder
och banor i is – vinterlek när den är som allra bäst.
Vinterparken är en plats för avkoppling och
urkoppling. Fritt wifi finns
för den som vill kolla in
den stora världen.
Här möts man på
lunchen eller tar
en friskvårdspromenad över isen,
familjer åker pulka
tillsammans, grillar korv
och umgås, mitt-i-veckan lediga
sjunker ned i solstolarna eller tar en
tur på de plogade skridskobanorna.

www.visitostersund.se

PARKEN

SKID- OCH
KÄLKBACKEN
öppnar för säsongen så
snart det finns snö!

Öppettider & info om skidskolan

www.persåsbacken.se
Facebook: Persåsbacken
Tel: 0643-400 09
skidbacken.persasen@gmail.com
OBS! Liften stänger vid -17 grader.

Wikners i Persåsen
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.

FAIR

MES
GA

Vinterparken erbjuder något för alla. Varje år
dyker det upp lite olika nyheter som vintergalleri eller miniantikvariat, och på kvällarna lyser
vacker effektbelysning upp isen. För aktuellt
program och årets nya happenings, kolla in
vinterparken.se
Janna Thalén

Storsjöcupen
hälsar er varmt välkomna
till 2020 års höjdpunkt!
Storsjöcupen pågår 30 Juni - 4 Juli

Anmälan öppen, välkomna!
www.storsjocupen.se
För mer information:
+46 (0)63-10 60 90, kansli@storsjocupen.se

www.visitostersund.se

25

FAMILJENS
VINTER
Vintriga dagar är den perfekta tiden för att hitta på roliga saker
tillsammans med familjen.
Ut och njut av snö och kyla!

26
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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

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

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 backe.

MOTION ELLER SKRIDSKOLEK
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.

JAMTLI
Lär om historien på ett lekfullt sätt. Inne i museet
åker du rutschkana genom Storsjöodjurets mage,
ner till de underjordiska utställningarna där du
bland annat möter vikingatiden och samisk kultur.
Uteområdet lockar med Barnens Mejeri, ladugård
och olika event.

www.visitostersund.se

I Nationalmuseum Jamtli visas utställningen ”Från
Gryning till Skymning - nordisk konst kring sekelskiftet 1900 med verk av bl a Elsa Beskow och Anders
Zorn. Konstlobbyn bjuder in till skapande aktiviteter.
I vinterns utställning Oknytt möter du vittror, älvor
och odjur, sagor för vissa och verkligt för andra.
Läs mer om Jamtli på sidan 30.
jamtli.com

SKIDÅKNING
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 mitt i stan.
På Frösön, intill längdspåren vid Lövsta, hittar du
också Frösö Skidlek med kullar, gupp och hopp för
den som vill öva upp balans och skidvana. Grillplats
finns.
Mer om längdåkning på sid. 32. Utförsåkning sid. 36.

HUNDSPANN OCH TAMA ÄLGAR
Att åka hundspann är ett riktigt vinteräventyr över
frusna vidder och genom snöklädd skog. Följ med
på en tur där du antingen åker som passagerare
eller får hjälpa
till att köra.
Båda turerna
inkluderar fika
och att lära känna
hundarna innan
turen. På Moose
Garden utanför Östersund kan du följa med
på en guidad visning ,
lära mer om det ståtliga
djuret och klappa de
tama älgarna.
exploreostersund.se
kennelpathseekers.com
moosegarden.com
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STRIKE

DJUNGELHUSET

Rolig bowling för hela familjen hittar du på Bowlinghallen Kök & Bar. Vardagar kan du bowla och luncha
till paketpris. Här kan du också utmana familjen i
golfsimulatorn. bowlinghallenostersund.se

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

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 år i vuxens sällskap.
frosoparkhotel.se/spa

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

PADEL, KLÄTTRING OCH SKATE
Utmana familjen i padel på PDL Center inomhusbanor på Frösön eller Lugnvik. 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/pg/ostersundsklattercenter
ostersundsklattercenter.se

CITY PLAY
Ladda hem CityPlay-appen för Östersund. Där hittar
du skattjakter och andra uppdrag.
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HAR DU TRÄFFAT BIRGER
DET LILLA STORSJÖODJURET?

”Den bästa
barnbokserie
vi läst”

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

Läs mer på: nestorville.se | facebook.com/storsjobirger

Bäste bilägare!
Vi tar hand om ditt fordon
Vi är specialiserade på VAG:

VW • AUDI • SEAT • SKODA

jo
verksaurmh

ALLAet
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

www.visitostersund.se
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JAMTLI – en
Med både fasta och tillfälliga utställningar, en park med historiska miljöer och det
nybyggda Nationalmuseum Jamtli med konst från Nationalmuseum i Stockholm,
är Jamtli en heldagsupplevelse för hela familjen.
Visste du att det finns oknytt på Jamtli? I alla fall
under vintern, ända fram till den 16 februari. På
utställningen Oknytt! får du ta del av berättelser om tomtar och troll, vättar, älvor
och andra småväsen som finns
där ute. Eller inte. För vad vet vi
egentligen om de där varelserna
som ofta gör sig osynliga för
oss människor? Hur vresiga är
gårdstomtarna och blir trollen
förvandlade till sten i solljus?
Och varför dansar älvorna i
månskenet? Kom till Jamtli och
lyssna på berättelser som är
sagor för vissa, men högst verkliga
för andra. Visas till 16 februari.
Efter att du bekantat dig med oknytt, styr
stegen till Nationalmuseum Jamtli och en stunds
stämningsmåleri. I utställningen ”Från gryning till
skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900”
visas drygt 130 verk hämtade ur Nationalmuseums
samlingar. Det är en imponerande samling konstverk av bland annat Bruno Liljefors, Paul Gauguin,
Elsa Beskow, Anders Zorn och August Strindberg.
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Inne på Jamtli finns också de fasta utställningarna,
ett besök som med fördel startar med en tur i
rutschbanan genom Storsjöodjurets mage.
Gå sedan vidare in i en värld full av
kunskap och spännande överraskningar. Lär dig mer om samernas
kultur eller hur vikingarna levde,
häpna över Överhogdalsbonaderna, över 1000 år gamla
textilvävnader, eller kryp på alla
fyra in i varglyan. Utställningarna
passar både vuxna och barn
som nyfiket vill lära mer.
Jamtli är också ett friluftsmuseum, året runt. Promenera
bland gårdar och historiska miljöer
från 1785 och fram till modern tid. På
lekfjöset går det att hoppa i hö och leka med trädjur
i ladugården och nedanför Hackåsgården ligger
ångaren Thomée i lagom storlek för de minsta.
Varje dag kl. 15-16 kan du också besöka Jamtlis
ladugård och vara med när djuren tas omhand.
Klia en Jämtget eller ett Klövsjöfår eller ta en titt på
Bjurholmshönsen.
Janna Thalén

www.visitostersund.se

n vintersaga
”Från gryning till skymning” på Nationalmuseum Jamtli.

Träffa tomtar och troll i utställningen ”Oknytt”.

Missa inte heller de fasta utställningarna.
Läs mer på jamtli.se

www.visitostersund.se
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Ett mecka för

LÄNGDSKIDÅK
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
inom längdskidåkning. 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 i längdskidåkningens Mecka.
KUPERAT I VÄRLDSKLASS

FLER HÄRLIGA SPÅR

Östersunds skidstadion, nationalarenan för skidskytte, håller världsklass. Det intygar bland annat
skidskytteeliten varje år när världscupen drar hit
och i vinter gästas vi även av världseliten i längd när
Ski Tour 2020 startar på skidstadion för två
dagars tävlingar innan de drar vidare
västerut.

Andra härliga rekreationsspår vi gärna tipsar om är:
Lövsta på Frösön 3.2 km (elljus fram till kl 22) samt
5 km. Småkuperad terräng som slingrar sig fram
genom granskogen.
Östbergets elljusspår 2,2 km i rejält kuperad
terräng.
Spikbodarna 2,5 km, 5 km och 13.5 km.
Småkuperad terräng som även den
slingrar sig fram genom granskogen.
Torråsen 5 km, lugnt och vackert
spår där det även är tillåtet med
hundar och pulka.

På Östersunds skidstadion finns
89 km preparerade spår att välja
mellan – motions-, elljus- och
tävlingsspår av varierande längd
och svårighetsgrader.

FJÄLLKÄNSLA NÄRA STAN
Ta bilen åtta kilometer till Svartsjöarna och välj något av de fina 3,
5, eller 8-kilometersspåren. Här finns
vindskydd, flacka myrar med fjällkaraktär
och fantastiska skogspartier där snön böljar från
grenarna. Sköna spår som inbjuder till varm choklad
och apelsin.
Är du sugen på en längre tur kan du åka från Svartsjöarna till Löfsåsen där våffelstuga väntar, 10 km
enkel väg.
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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. Från Badhusparken glider du från
stan längs Frösöns sjösida. Medhavd fika vid Kungsgårdsviken eller kanske en lunch vid Frösö Park
toppar dagen. Under några tillfällen i vinter håller
även Verkö Slott öppet publikt på helgerna. Ta den
markerade och uppdragna skidleden över Storsjön,
17 km enkel tur.
www.visitostersund.se

KNING

Information från
Östersunds kommun
www.ostersund.se

Spåravgift
Östersunds Skidstadion kan erbjuda dig
som älskar skidåkning 89 km fantastiska
skidspår för såväl elit som motionär.
FAKTA LÄNGDSKIDÅKNING
Öppet: Skidstadion håller öppet 7-22,
övriga tider prepareras spåren och tillträde
är ej tillåtet.
Spårpreparering: Aktuell spårpreparering
hittar du på ostersund.se/skidspar
Skidutrustning: I Intersports butik på skidstadion kan du hyra pjäxor, skidor och stavar.
Skidlektioner kan du bl a boka hos Tord
Wiksten på: tordwiksten.com/skidkurser
Ombyte/Dusch/Bastu finns i bottenvåningen i Mediacentret på Skidstadion.
Öppet mån-fre 8-21.30, lör – sön 10-16.30

Kika TIPS!
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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).
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.
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.
Mer information: www.ostersund.se
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PULSTRÄNING
I UNDERSTÄLL
Räds du inte lite frost i håret ger träning utomhus
en extra skjuts åt kropp och knopp
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Med nästan nio mil preparerade skidspår, en
slalombacke mitt i staden och härliga promenadstråk över isen finns alla möjligheter att höja
pulsen en stund. Cykel då? Jodå, de sanna entusiasterna cyklar året runt. Testa att cykla på isen
eller på cykelstigar som hålls öppna av lokala
cykelfantaster. Cykel kan du exempelvis hyra hos
Lagg & Hoj eller Velorapide. Kolla in Facebookgruppen Happyride Östersund för turtips.
Hyr långfärdsskridskor och susa fram på
Medvindens plogade isbanor eller ta grillorna
till isovalen på Campus. För dig som hellre åker
på hockeyrör har Östersunds Arena två ishallar
samt en bandyplan öppna för allmänhetens
åkning, både med och utan klubba. Aktuella
tider hittar du på ostersund.se.
Med dubbad doja kan du ge dig ut i terrängen
runt Östersunds Skidstadion. Populära stigar
trampas snabbt upp. Men självklart får du inte
springa i skidspåren. Via Facebookgruppen
Happyrun Östersund får du tips på löprundor
och träning i grupp.
Läge för en promenad? På Bynäset på Frösön
finns en 7 km lång stig med utsikt över Åreskutan och Oviksfjällen. Frösöberget runt eller
Hälsans Stig med utgångspunkt i Badhusparken
är två andra sjukilometersrundor med fina vyer.
För dig som hellre tränar i trikå än underställ
erbjuder Friskis & Svettis gratis medelgympa
varje fredag kl. 16 på Frösön. Ingen bokning
krävs. Frösö Park Hotel & Spa erbjuder varje
vecka såväl yoga som funktionell träning och
utefys. Bor du inte på hotellet kostar det 125
kronor per pass och bokas i förväg. Passa på att
utmana dig själv eller en kompis i hinderbanan
och utegymet utanför hotellet!
Nyligen öppnade PDL Center Östersund ytterligare två nya padelbanor. Saknar du någon att
spela med, kolla in Facebookgruppen Padelkompisar Östersund, öppen för alla.
Janna Thalén

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.

Har du frågor kontakta oss på:
063-14 30 00.
Läs mer på www.ostersund.se/parkering

www.visitostersund.se
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SLALOM
mitt i stan
Vi är stolta över att ha två slalombackar
mitt i stan, Ladängen och Gustavsbergsbacken. Som en stilig stadssilhuett lyser
Gustavsbergsbacken upp Frösöberget
när du står i stan och blickar mot väster.
Det är inte helt ovanligt att ungdomarna
drar hit med bussen på kvällen efter
skolan med brädan eller twin-tipsen
över axeln.
Gustavsbergsbacken har fin fallhöjd och ger bra
åk för den som vill dra på lite. Men här är också värt
att stanna och njuta av utsikten över ett Östersund i
Vinterskrud. I nedre delen finns Silverling, barnbacken som ligger alldeles vid värmestugan.
Ladängen är skidbacken på andra sidan Frösöberget. Samma liftkort gäller och bär du skidorna
några meter så kan du gå emellan backarna. 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.
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FAKTA 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
Fika: Föreningsdrivet fik i Gustavsbergsbacken
och en värmestuga. Värmestuga i Ladängen
+ grillplats.
www.visitostersund.se

Besök Östersunds
fina äventyrsbad!
Badupplevelser, relax och
motion - allt under samma tak
Välkomna!

www.storsjobadet.se | 063-14 31 79

Östersunds
Stugby & Camping
www.ostersund.se/skidbackar | 063-14 30 00

www.visitostersund.se
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KALLA & VARMA
Kallbad? På vintern? Japp, faktum är att ett redigt kallbad både kan minska
spänningar och sätta fart på endorfinerna. Passa på att ge dig själv en riktigt
uppiggande upplevelse.

I Östersunds hamn hittar du Vinterbadet.
Vedeldade badtunnor, bastu, relaxavdelning och
förstås – en isvak. Öppet för allmänheten tisdagar
och söndagar men du kan också boka Vinterbadet
för kompisgänget eller jobbfesten.
www.vinterparken.se
Även på Frösö Park Hotel Spa kan du
njuta kallbad, fast inomhus. Efter en
stunds bastu, sänk ned kroppen i
det kyliga vattnet i Vaken.
En hastig inandning, slappna
sedan av och njut. Eller ta en
tur i Vadet, två långa rännor,
lagom breda för att långsamt
vada i. En ränna är fylld med
kallt vatten och den andra med
varmt. Minst fem varv säger de
som vet. Efter iskylan ökar
cirkulationen och en behaglig
värme sprider sig i fötter och ben.
På Frösö Park Hotel Spa finns också flera
olika bastur och pool både inom- och utomhus.
Dra ner mössan över öronen, kliv ut på terrassen
under stjärnorna och njut av det varma vattnet.
En mäktig upplevelse. frosopark.se
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På Storsjöbadets relax hittar du klassisk vedbastu,
romersk ångbastu, meditationsbastu, ljusbastu
med levande ljus 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. storsjobadet.se
Spakliniken har behandlingar
för hela kroppen – massage-,
ansikts-, fot-, och hudvårdsbehandlingar. Även akupunktur,
ultraljud och laserbehandlingar. Du kan njuta av relaxavdelningen med torr- och
ångbastu samt jacuzzi både
inne och ute på takterassen.
spakliniken.se
Hamam & Spa på Gamla Teatern
erbjuder klassiska behandlingar,
bubbelpooler, bastu och inte minst ett
turkiskt Hamambad. Öppet för alla som vill njuta
av en avslappnande stund. gamlateatern.se
Janna Thalén

www.visitostersund.se

A SPA-STUNDER

ÖSTERSUNDS NÄRMASTE FJÄLL!

Köp ditt skipass online
– alltid billigast!
www.bydalsfjallen.se

www.visitostersund.se
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Parkera i Östersund
Zonnummer:

Kommunens
P-hus

44 45 46

5 kr/tim
Zon 47
Betalning med mynt
endast på plan 4B

Parkering
upp till
7 dygn

5 kr/tim
Zon 48

Parkeringszoner och avgifter:

2 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
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.
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SMS Park:
1. Påbörja parkering: SMS:a 62+zonkod
(ex. 6245 eller 6246), 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.

www.visitostersund.se

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 vedeldade
badtunnor 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.

www.visitostersund.se
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AKTIVITETER
Du kommer att upptäcka att det finns mycket att se
och göra under ditt besök i Östersund. 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 Nationalmuseum Jamtli, Storsjöbadet
eller MultiChallenge. Här hittar du ett urval av
aktiviteter - läs mer på visitostersund.se
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Vinterbadet
Vedeldade badtunnor, bastu, relax och isvak centralt i Östersunds hamn.
Perfekt för firmafester, konferensen, eller kick-offen. Max 15 pers.
Öppet: Drop-in bad 4 feb – 12 april tisdagar och söndagar kl 16-20.
Grupper kan förboka under perioden 1 dec – 11 april
Info: Vinterparken, Östersund | vinterparken.se
För priser och bokning online se vinterparken.se

Vässa skidtekniken
Lär dig grunderna i längdskidåkning eller utveckla din befintliga förmåga. Välj
mellan klassiskt eller skate för en timmes kurs på Östersunds VM-Arena. Det kanske behövs en teknikgenomgång inför Vasaloppet? Kombinera gärna aktiviteten
med en skidskyttekurs.
Öppet: Året runt
Pris: 450 kr/person vid grupp på 3-6 personer
Info: Facebook: Tord Wiksten Event & PR | Tel: 070-689 30 38
Tordwiksten.com | info@wiksten.nu
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Prova på skidskytte
Lär dig grunderna i skidskytte med teori, skytteträning och en avslutande fartfylld tävling. Aktiviteten sker utomhus på Östersunds VM-Arena och tar en timme
att genomföra. Färdiga upplägg finns från 1 person till 300 personer. Vi utlovar en
minnesvärd aktivitet. Kombinera gärna aktiviteten med en skidkurs.
Öppet: Året runt
Pris: 450 kr/person vid grupp på 3-6 personer
Info: Facebook: Tord Wiksten Event & PR | Tel: 070-689 30 38
Tordwiksten.com | info@wiksten.nu

Lagg & hoj
Hyr din alpinutrustning hos oss. Slalom, telemark eller snowboard. För bara en
dag, eller hela säsongen. Vi har nåt som passar alla, från 3-åringen till experten
som vill testa senaste freerideskidan. Boka gärna din utrustning online. Du hittar
uthyrningen i Gustavsbergsbackens lifthus och butiken på hornsgatan.
Öppettider och priser: lagghoj.se
Telefon: 063-663 19 10
Info: Uthyrning: Vintervägen 12, Frösön | Butik: Hornsgatan 11, Frösön

Utförsåkning mitt i stan!
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?
Nytt är att Litsbacken återigen är öppen. Här finns ingen konstsnö så öppning
sker så snart det snöat tillräckligt. Ligger vackert med utsikt över Indalsälven.
Priser och öppettider: Se hemsida.
Info: Tel 063-14 30 00 | ostersund.se/skidor

Explore Östersund
Östersunds bästa upplevelser och aktiviteter – året runt. Vi har utbudet för
konferensen, kompisgänget, skolresan och gruppen. Boka tex lagutmaningar,
femkamper, crazy wintergames, snowracers, gastronomy walks, snöskovandring,
isfiske, spark och mycket annat. Besök oss på Frösö Park aktivitetscenter eller via
exploreostersund.se
Info: exploreostersund.se | Cronstadsv. 3 | 070-271 71 66

Julvandring med guide
Varför firar vi jul och vem är egentligen tomten? Hur gick det till när Jenny Nyström började teckna jultomtar och varför doppade man i grytan? Följ med på en guidad vandring
bland Östersunds gårdar och gränder. 1,5 h promenad med en blandning av historia och
svenska jultraditioner från förr och nu.
Datum: 1, 8, 15, 29 december 2019
Biljetter & Priser: Biljetter finns på nortic.se och hos Visit Östersund.
Vuxen 160 kr, barn 7-14 år 80 kr
Info: Julvandringen startar vid Visit Östersund Turistcenter. Under turen serveras glögg.

Inlandsbanan till Jokkmokks marknad
Ta chansen att följa med på en upplevelserik vinterresa med avgång i Östersund
till den fyrahundra år gamla Jokkmokks Vintermarknad. Det samiska kulturarvet
står i centrum dessa dagar. Njut av konserter och se den kända renrajden. Se
draghundar på den frusna sjön Talvatis. Vi gör även en heldagsutflykt till världsberömda Icehotel i Jukkasjärvi. Har du tur får du även skåda det magiska norrskenet
under dessa spännande dagar. 4 - 10 februari 2020.
Datum: 4-10 februari 2020. Avgång från Östersund.
Info: 0771- 53 53 53 | inlandsbanan.se

visitostersund.se
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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 arena i Östersund för konst- och designupplevelser ur Nationalmuseums samlingar.
Öppet: Tisdag-söndag, kl 11-17.
Pris: Vuxen 100 kr. Fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap.
Info: 063-15 01 00, 063-15 01 10 | jamtli.com

Storsjöbadet
Äventyrsbad med bad, relax och träning. Tre vattenrutschbanor, vattenpist, äventyrsbassäng med trampolin, grotta och ström. 25 m bassäng. Cafe/restaurang.
Öppet: Se hemsida.
Priser: Se hemsida.
Info: Krondikesvägen 95, Östersund | Tel 063-14 31 79 | storsjobadet.se

Multi Challenge – Nöjescenter
Ett av Sveriges största nöjescenter med mängder av aktiviteter som Boda Borg,
Inomhus-gokart, Laserhall, Minigolf, Lekland, Klätterväggar, Biljard mm. Det
breda utbudet och långa erfarenheten gör det perfekt till alla typer av grupper
såsom vännerna, familjen, företag och svensexor. Expansion – Just nu pågår en
expandering av anläggningen med restaurang med unikt koncept där det även
erbjuds Bowling och Shuffleboard.
Öppet: Mån-Lör 10 – 20, söndagar, 10 – 18.
Priser: Vi har alltid FRI entré. Separata priser för aktiviteterna.
Info: multichallenge.se | Tjalmargatan 1, Östersund | Tel 063-14 05 40

HA

?

ZZOR
DA PI

RGO

SUPE

GNA

ÅRA E

VAT V

RO
R NI P

Djungelhuset
Lekland och äventyrsvärld för barnen mellan 0-12 år, 13 år och uppåt = gratis. Här
finns en stor klätterställning, hoppslide, studsmattor, 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: Mån-tor 9-17, Fre-sön 9-18. Lov och sommar 9-18.
Köket alltid öppet till stängning.
Priser: För mer information, gå in på vår hemsida djungelhuset.se
Info: Fabriksgatan 3, Östersund | Tel 063-391 02 88 | #djungelhusetapandjulle

Östersund Klättercenter
Välkomna till Östersunds första och enda klättergym! Hos oss hittar du klättring
för alla, nybörjare som elit. Repklättring eller bouldering. Efter träningspasset kan
du ta en fika i vårt mysiga fik. Vi har även utrustning till uthyrning och försäljning.
Info: Minnesgärdsgränd 4F | 073-938 85 50 | info@ostersundsklattercenter.se

Bowlinghallen
Vi är din lokala bowlinghall med fokus på välvårdade banor, god mat och dryck
med hjälpsam personal. Vi är mer än en vanlig bowlinghall - vi erbjuder kompletta
paket för alla dina firanden (även företag) med mat och nöje för stora som små.
Upptäck vår golfsimulator eller varför inte utmana varandra i Nattduellen á la
Mästarens Mästare? Dagens lunch kan kombineras med seriespel. Så kom och
bowla hos oss!
Info: Bangårdsgatan 2 | 063-51 21 27 | bowlinghallenostersund.se
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PDL Center Östersund
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. Man spelar alltid dubbel och det
är kreativitet som gäller före kraft. Nu finns vi både i Lugnvik och på Frösön.
Padel är: Socialt, Roligt och lagom jobbigt – Välkommen till oss och prova!
Info: Frösön: Stockevägen 46, Frösö Park | Lugnvik: Ställverksvägen 1
070-539 83 11, 070-539 83 12
pdlcenter.se | FB: PDL Center Östersund

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. Förra sommaren var en 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: Slutet av april- juni 2020
Info: wildjamtland.se | 070-523 29 89 Roger | facebook.com/wildjamtland

Lits Camping & Kanot
Kanotcentralen ligger vackert belägen på en udde där Hårkan rinner ut i
Indalsälven. Vi har över 25 års erfarenhet av att organisera kanotturer. Här får du
tips på dagsturer, helgturer eller långturer. Vi transporterar dig och kanoten till
lämplig startplats i vildmarken. För dagsturer finns det gott om turförslag där du
kan utgå direkt ifrån campingen.
Pris: från 395 kr/en dag (canadensare), flytväst inkluderat.
Info: litscamping.com

TRANSPORTER

SIXT Biluthyrning

Sverigetaxi Åre 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, när du vill - dygnet runt,
året runt! Våra tjänster och produkter
kännetecknas av trygghet, kundnöjdhet och miljömedvetenhet.

063-12 01 12

063-199 000 | taxiostersund.se

visitostersund.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

Artut Bar & Kök

55 meter upp med Östersunds bästa
utsikt! Lunch och festvåning präglat av
lokala råvaror med en milsvid utsikt
över det jämtländska landskapet.

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

Med fokus på öl från hantverksbryggerier världen över och pizzor bakade
på surdeg med högklassiga råvaror så
väntar vi på att välkomna er till bords.

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

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

Hamngatan 17, Östersund
063-10 51 10 | Facebook, sök: Artut

Brunkullan Brasserie

Big Lake Coffee

Café Jaktstugan

Modernt och stilsäkert, njut av din mat
oavsett om du är här för en drink eller en
middag med vänner och familj. Hos oss
hittar du helgens skönaste barhäng.

Stans special-kaffebar, hantverks
kafferosteri och butik. Olika ursprungskaffe, unika bryggmetoder och tillbehör. Lokala bakverk. Här hålls även
kaffekurser, provsmakningar etc.

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

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

Hamngatan 19, Östersund
076-140 00 66 | biglakecoffee.se

Biblioteksgatan 6
063-51 50 30 | cafejaktstugan.se

2inspire - Ecocaféet

Edenbos Konditori & butik

Grinded

En grön oas där alla kan äta. Glutenfritt,
raw och vegetariskt. Här är det nyttigare att fika än att låta bli! White Guide
Café med fullständiga rättigheter.

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

This is how burgers should be. Populär
uteservering på innergården gemensamt med Vezzo och Magazinet Bar.

Storgatan 26, Östersund
063-779077 | 2inspire.se

Rådhusgatan 59
063–51 12 20 | edenbos.se

Hamngatan 12 Magasinet

HEIM

Jazzköket

Lite mer än ett cafe, lite mer än en
inredningsbutik. Färskpressade juicer,
hembakade godsaker, alltid med hälsa
och hållbarhet i fokus.

Krog/vinbar med menyer som kittlar
smaklökarna. Gästkockar och producenter från vårt globala nätverk.
Event, möten, matlagningskurser.
Matkonserter med musiker i världsklass. Öppet tors-lör.

På innergården på Prästgatan 44 hittar
du vår kvällsrestaurang med livescen,
kreativ lokal mat & välvalda drycker.
Rekommenderad av White Guide.

Hamngatan 12, Östersund
063-51 02 99 | Facebook: Hamngatan12

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

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

Thomeégränd 9, Östersund
079-100 80 01 | heim.se

visitostersund.se
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Jazzkökets Saluhall & Bistro
Från ingången på gågatan hittar du
till vår Saluhall, där det serveras lunch
med grönt i fokus. En saluhall med
hållbar fisk från Norge, lokalt gräsbeteskött, lokala ostar & massa mer.

Kitchen & Table
Clarion Hotel Grand

Lagerbaren

Kitchen & Table förenar smaker från
Manhattan med jämtländska råvaror.
Möt oss för Afterwork, brunch, lunch
eller middag!

Rekommenderad av White Guide som
en av Sveriges 65 bästa cocktailbarer.
Kreativa cocktails, lokalt ölhantverk,
naturliga viner till gunget från vinylspelarna i Jazzkökets bakficka.

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

Prästgatan 16, Östersund
063-55 60 04 | kitchenandtable.se

Prästgatan 44. | Insta: @lagerbaren
063-10 15 75 | jazzkoket.se

Magazinet Bar

Nummer Ett Café &
Co-Office

Norra Station Café

Cocktail- och vinbar som måste upplevas. Härlig atmosfär, snygg lokal och
de bästa drinkarna. DJ:s. Provningar.
Storgatan 28, Östersund
magazinetbar.se

Vi serverar brunch hela dagen, färskpressade juicer och riktigt gedigen
hantverksfika. Välkomna in i en mysig
miljö mitt på Stortorget.

Mat, musik, konst och kultur i en skön
blandning. Lokal relationsmat från
Slaktarn, Oviken Ost, Örtagård Öst,
Östersunds Kafferosteri, Frejas Bakeri,
Bakgården i Revsund och Ångsta kvarn.

Stortorget 1 | 063-663 15 15 | n1.se

Prästgatan 40 | norra-station.nu
070-677 84 32

O’Learys Östersund

Restaurang Hov

Restaurang Viktoria

Östersunds hetaste läktarplats där du
följer spännande sport, äter god mat
och träffar härliga människor. Boka
din plats idag!

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!

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

Museiplan 2 | 063-15 01 03
bokning@restauranghov.se

Republiken Bar & Kök

Sammurai

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

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

Samuel Permans g. 9
063-10 16 10 | republiken.net
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Gustav III:s Torg, Östersund
063-51 89 90 | sammurai.net

Prästgatan 41-43, Östersund
063-10 55 55 | FB: Restaurang Viktoria

Sir Winston
Restaurant & Bar
Vida känd för en härlig atmosfär, god
mat med mkt lokala råvaror och brett
dryckesurval. Öppet alla dagar.
Prästgatan 19, Stortorget, Östersund
063-10 68 00 | sirwinston.se/sir-winston
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Tages Konditori och kök

Tegel Restaurang & Bar

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

TEGEL Restaurang & Bar ligger i
Östersunds hjärta. Med stor passion
för mat, dryck o service har vi öppet
alla dagar.

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

Postgränd 11
063-12 90 99 | tegelrestaurang.se

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

Tivars Gårdsmejeri

Upstairs

Vezzo Bar e Ristorante

Härlig restaurang, catering, gårdsbutik, julbord, mordgåtor, tårt- och
kakbuffé. Välkommen till oss på
Norderöns strand med fjällutsikt.

En festvåning utöver det vanliga
belägen vid Stortorget i Östersund.
Restaurangen rymmer sällskap upp
till 80 personer. Njut av sällskap, miljö
och goda smaker! Meny på webben.

Italiensk restaurang och flerfaldig
vinnare i Pizza-SM. Pasta, pizza och
sallad. Uteservering på innergården.

Norderön 630 Frösön
070-385 51 52 | tivars.se

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

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

Prästgatan 19 | 063-10 71 00
sirwinston.se/upstairs

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

visitostersund.se
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SHOPPING
& HANTVERK
I våras utnämndes Östersund till Årets Stadskärna
2019, här kantas gränderna i city av små mysiga
butiker och längs gågatan hittar du 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.
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Drejeriet Butik & Galleri
Butik & galleri som drivs av 15
konsthantverkare/konstnärer.
Närproducerade och handgjorda
produkter. I galleriet visas samtida
keramik och glas.
Hamngatan 7 | Instagram: Drejeriet
063-13 35 33 | drejeriet-keramik.se
4

2

Frösö Handtryck
General Store

3

Jamtli Butik

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

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

Storgatan 19 Östersund
063-434 40 | frosohandtryck.se

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

5

6

Gaupa Hantverk

Storsjöhyttan

Svenssons ramar

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.

Inramningsbutik med konst och
utställningar. Certifierad konstinramare med mästarbrev. Öppettider
vinter: mån-fre 11-18, lör 11-14.

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

Storgatan 42
063-12 58 52 | svenssonsramar.se

Zätagränd 1
076-9456515 | gaupa.se

visitostersund.se
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7

8

9

Ancis Hälsobutik

Apoteket Kärnan

Brukat

För din hälsa! Homeopatmedel, kosttillskott och behandlingar.
För människor och djur.

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

En modern secondhandbutik med
utvalda damkläder, skor, väskor och
accessoarer.

Ancis Hälsobutik, Storgatan 5
063-515520 | ancis.se

10

Kärnangallerian, Prästgatan 45
apoteket.se

11

Storgatan 42
079-337 64 83 | brukat.se

12

med flera

Burmans skor

Cervera

Fin InUnder

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

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

Service, Kvalitet och Funktion, det är vi
bäst på! Underkläder, bad, underställ,
strumpbyxor m.m.

Prästgatan 38
063- 51 12 97 | burmansskor.se

Prästgatan 46
063-13 39 30 | cervera.se

13

14

Hamngatan 10
063–10 27 70 | fininunder.se

15

Hamngatan 12

Hudateljén by Allavie Clinic

Inlandet

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

Specialiserade på resultatinriktad
hudvård, bl.a. ansiktsbeh., IPL för hårbort. & hudföryngring, microneedling,
fillers, botox, massage, vaxning etc.

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

Hamngatan 12
063-51 02 99 | hamngatan12.se

Storgatan 34
063-51 25 45 | allavieclinic.com

16

17

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

18

KANDY´Z

Kärnan Galleria

Mittpunkten

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

En plats – Massor att upptäcka!
Mode. Inredning. Blommor. Sport.
Skönhet. Teknik. Bokhandel. Apotek.
Restaurang. Café. Pressbyrå.
Glasögon. Välkommen in!

20 butiker under samma tak, eget parkeringsgarage och generösa öppettider - Mittpunkten det självklara
shoppingvalet!

Bangårdsgatan 34
063-451 01 46 | kandyz.se

Kyrkgatan 68 | mittpunkten.net

Prästgatan 45 | #kärnangalleria
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19

20

21

Mr & Mrs GANTBUTIKEN

Musikanten

Pantbanken Östersund

Här hittar du ett stort utbud från GANT
för hela familjen och kvalitetskläder
från andra ledande märken. Med ett
personligt bemötande får du bästa
hjälp för ditt behov! Välkommen in

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

Hos oss kan du låna pengar snabbt
och enkelt med dina ägodelar som
säkerhet. Butik med många fina varor.

Färjemansgatan 11
063-18 30 10 | musikanten.se

Färjemansgatan 19, Östersund
063-51 06 06 | pantbankenostersund.se

Kärnan, Prästgatan 45 | 063-10 60 12

22

23

24

SNÖ of Sweden Outlet

Sofias Galleri

Spakliniken City Spa

I vår outletbutik säljer vi ut prover och
utgångna kollektioner till riktigt bra
priser. Mån-fr kl.10-18, lör-sön kl.10-16.

”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.

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

Gamla Brandstationens innergård
063-12 01 41 | Regementsg 23

Storgatan 34
070-367 06 07 I sofiasgalleri.se
25

26

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

27

Svedberghs Guld

TeloGott

Turkos Klinik & Butik

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.
Uteservering med glass.

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

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

Kunskap och omtanke om hud och
hälsa för din och hela din familjs
välmående, genom hela livet! Årets
Salong i Sverige vid Stockholm Beauty
Week 2018
Köpmangatan 34 | 063-12 23 13
turkos.se | Instagram: @turkossweden

28

Turistcenter
Välkommen in till oss på Visit Östersund
och köp din evenemangsbiljett. Du hittar
också produkter från lokala hantverkare
och Birgerprylar.
Rådhusgatan 44
063-701 17 00 | visitostersund.se

visitostersund.se

Öppet:
Mån - Fre 11-17
Dag före helgdag stänger vi kl 15.00.
Julafton och nyårsafton, samt röda
dagar stängt.
Extraöppet under större evenemang,
se visitostersund.se för tider.
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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

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
allmänutrymmen är 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
Perfekt läge i hjärtat av Östersund.
Varm och välkomnande mötesplats
med passionerad personal och service i fokus. Relax med pool, lobbybar
och restaurang Kitchen & Table.
Prästgatan 16, Östersund
063-55 60 00 | clarionostersund.se

visitostersund.se

Hotell Östersund

Scandic Östersund Syd

Hotell Emma

Härliga Hotell Östersund i hjärtat av
Östersund där allt från affärsresenärer till stora familjen är välkomna.
Boka din vistelse idag!

Familjehotell vid 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
063-57 57 00 | hotellostersund.se

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

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

Hotell Ett

Hotell Jämteborg

Hotell Linden

Prisvärt, personligt hotell, 2 km fr
centrum. Relax m bastu, bubbelpool,
gym. Motionsspår. Stor parkering. WiFi.

Centralt m stor fri parkering. Nära
butiker/restauranger, ändå lugnt
beläget. Lobbybar och tillgång till gym.
Frukostbuffé, wifi, 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

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. Idrottspriser – ring eller
mejla oss.

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

Pensionat Björnen
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

visitostersund.se

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

Pensionat Svea
Bed & Breakfast

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

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

Framgården

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

Rum på levande lantgård m mjölkkor.
Härproducerad frukost. Nära till
Forsa, Jämtlands badpärla. 40 min
från Östersund.

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

Skylnäs 245 Brunflo
070-602 50 40 | framgarden.se
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Leopold Bed & Breakfast

Stallbackens Annex

Sörbygården Bed & Breakfast

Leopold B&B, det lilla mysiga, prisvärda hotellet mitt på gågatan. 7 rum
med dusch & wc. Kontinental frukostbuffé. WiFi. Rökfritt. Hundvänligt.

Lantligt lugnt och lyxigt, 7 km fr
Östersund. 100 m2, 7 bäddar, fullt
utrustat kök, tillgång till grill, utomhus
matplats. Vedeldad badtunna.

Lugnt boende i vacker naturskön miljö
med vy över Storsjön ca 10 min utanför Östersund. Frukostbuffé, bastu
och wifi. Hundvänligt.

Prästgatan 26
0708-10 55 85 | leopoldbb.com

Åsvägen 117, Ås | 070- 657 40 50
stallbackens.se/annexet

Grytan 112, Brunflo | sorbygarden.se
063-212 77, 070-239 16 61

Jamtli Vandrarhem

STF Östersund Ledkrysset

Arctura Lodge & Konferens

1 - 5-bäddsrum. TV på alla rum. Finns
rum för gäster med husdjur. Fri Wi-Fi
och fri parkering

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

20 nyrenoverade lägenheter vid
Arctura och Östersunds skidstadion.
Moderna konferenslokaler, bastu,
bubbelpool och relax. Fri parkering
och Wi-Fi.

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

Östersunds Stugby
och Camping
Bo nära natur och äventyrsbad. 2,5 km
till centrum. Välj mellan campingstugor
och upp till 74m2 stora, fristående
stugor.
Krondikesv. 95 C, Östersund
063-14 46 15 | ostersundscamping.se

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

Lits Camping & Kanoting
Vackert beläget vid Indalsälven, 20
min m bil fr Östersund. Stugor, tält-el/
husvagnsplatser. Kök/dusch i servicehus. Wifi.
Hårkmon 125, Lit
0642-102 47 | litscamping.com

ÖSK-vägen 10, Östersund
070-678 75 66

Sandvikens Camping
& Stugby
Vid Storsjöns strand, 4 km från
Östersund. Naturskönt, familjevänligt.
Naturstig, fiske. Sommartid rest m fullständiga rättigheter, dans fredagar.
063-370 08, 070-331 61 24
sandvikenscamping-stugby.com

Nordic Camping Frösön
Vackert beläget m en härlig utsikt över
Storsjön och Östersund. Självhushålls
stugor med 4/6-bäddar, enkla campingstugor 4-bäddar. Vedeldad bastu.
Rödövägen 3, Frösön
0771- 10 12 00 | nordiccamping.se
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SKIDSKYTTESTADION
BIATHLON STADIUM

ÖSTERSUND
VINTERPARKEN

Ski/skating track
Medvinden
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Nya hyresrätter i
centrala Östersund
För dig

65+

Härligt trygghetsboende med
trivselvärd och gemenskap
1 – 2 rum & kök, hög standard.
Första inflytt september 2019

Remonthagen växer med ett stort
trygghetsboende på hela 72
lägenheter. På Stallmästaren finns
både boulebanor, odlingslådor och
utegym. Ett naturskönt område med
närhet till både friluftsliv och stan.
ostersundshem.se/stallmastaren

Ytsmarta hyresrätter
114 nya hyresrätter centralt läge
1 – 2 rum & kök, alla med balkong
Första inflytt september 2019

Sök
idag!

Trevliga låghus på helt nybyggda
Tallåsen, Stadsdel Norr.
Ytsmarta lägenheter med balkong och
alla bekvämligheter. Egen tvättmaskin,
torktumlare och diskmaskin. Nära till
centrum, idrottsarenor och friluftsliv.
ostersundshem.se/tallasen

Se fler av våra nya bostadsområden:
www.ostersundshem.se/nyproduktion
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL
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