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VÄLKOMMEN TILL OSS!

7 badtips

Det är något speciellt med Östersund. Kontrasten mellan stad och fjäll är två av ingredienserna som gör staden unik och till en fantastisk sommardestination. Vare sig du kommer för
att uppleva stadens puls, lugnet i naturen, för maten eller närheten till fjällen så kommer du
att upptäcka att här finns massor att göra och vi vill gärna dela med oss.
2020 är ett minst sagt annorlunda år. Såsom övriga världen har Östersund påverkats och
anpassningar gjorts på grund av Covid-19. Som besökare kan du ta del av många aktiviteter
utomhus där vi kan bjuda på stora områden med relativt lite människor. På besöksanläggningar, restauranger, caféer och boendeanläggningar följs rekommendationer så att ni alla
skall kunna njuta av er vistelse i Östersund på ett tryggt sätt.
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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.

@per_danielsson

@jennyooolson

@rogga01

@astrofotografen

@norrastation

@jazzkoket

@republikenbarochkok

@lindgrenadde

Dela med dig av din upplevelse
och tagga din bild med
#hjärtaöstersund du också.

olsson

@joakimkihlberg

@moosegardenorrviken
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SMÅBUTIKERNA
– stadskärnans hjärta och själ
Småbutikerna i Östersund – stadskärnans hjärta och själ. 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. En sak som många tycker om är små,
personliga butiker. Följ med på en stadspromenad till några av Östersunds guldkorn.
BRUKAT

MIN LILLA AFFÄR

Vi börjar på Storgatan 42, i stans nyaste återbruksbutik och 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 fint. Du hittar allt från mirakelbyxor till vackra accessoarer.

FIN INUNDER

INLANDET

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

Vi fortsätter stadspromenaden till gränden ovanför torget och landar på Samuel Permans gata 10,
här ligger butiken Inlandet där du hittar hoodies,
kepsar, t-shirts, goggles, skateboards, snowboards
och allt annat som hör det riktigt sköna utelivet till.

HAMNGATAN 12

BIG LAKE COFFEE

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 där
du kan stanna till för något ätbart.

Vi går tillbaka till Hamngatan och avslutar turen
hos Big Lake Coffee, Östersunds special-kaffebar,
hantverks kafferosteri och kaffebutik. Här bjuds
på olika ursprungskaffe, unika bryggmetoder och
lokala bakverk. Stanna till och njut.
Emelie Strand

SALUHALLEN
Vi fortsätter upp till Prästgatan, svänger höger och
kliver in på Saluhallen. 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 som du sen kan duka upp hemma. Här finns
även plats att sitta ner och njuta av allt det goda.

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.

TE-CENTRALEN
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 té.
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TIO ÅR SOM CREATIVE
CITY OF GASTRONOMY
I år är det tio år sedan Östersund utsågs till Creative City of Gastronomy av UNESCOnätverket Creative Cities Network (UCCN). Östersund är den enda svenska staden
inom gastronominätverket som idag består av 36 städer från hela världen.

Men vad är det som gör Östersund till ett sådant
mecka för småskaligt mathantverk och kreativ
kokkonst? Vi skulle säga närheten till den rena
naturen, de rejäla och lokala råvarorna, den rika
kulturhistorien och inte minst alla entusiastiska,
matintresserade människor. Runt om i stan är det
enkelt att njuta av den lokala gastronomin.
Jazzköket är stadens gastronomiska fixstjärna.
Köket är innovativt och råvarorna av toppklass.
Naturviner och lokala drycker tar plats på och det
är här många bestämmer sig för att Östersund är
värt att besöka igen, för matens skull. Den som
uppskattar det bästa från växtriket slinker in på
Jazzkökets Saluhall. Här finns även kött och fisk,
lokala ostar och chark men de vegetariska rätterna
är något extra.
Hamngatan 12 serverar goda, lätta luncher, gott
fika och den prisbelönta glassen från Bräcke. Här
kan du också hänga kvar på vinprovning, tapas
eller inspireras av vacker inredning. Tvärs över
gatan hittar du Café Norra Station, som rymmer
kafferosteri och galleri Lux för den som vill insupa
kultur. Här spelar de lokala smakerna huvudrollen.
En Gourmetkorv Grande bör absolut testas eller
den hemgjorda mjukglassen.
8

På Republiken Bar och Kök kan du smaka allt
från Landöröding till tartar på jämtländsk älg.
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, och i hamnen lockar Marité med vy
över Storsjön, god mat och nattklubbshäng.
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. Och
hos Nummer Ett på Stortorget kan du äta
brunch hela dagen.
Klassiska pubrätter av god kvalitet serveras på
Sir Winston och Dalwhinnie. Med M/S Thomée
du dig till Verkö Slott mitt ute i Storsjön. Vid
Storsjöns strand, ute på Norderön, ligger Tivars
gårdsmejeri och restaurang. Slå dig ner på
bryggan för ostprovning eller en vällagad middag.
På visitostersund.se hittar du fler restaurangtips
och en guide till sommarens uteserveringar.
Tina Stafrén
www.visitostersund.se
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JAMTLI
På Jamtli blir historia till underhållning. Levande rollspel på Historieland
i miljöerna från 1700-talet fram till 1970-talet, utställningar i museet
året om och unik konst på Nationalmuseum.
Jamtli Historieland
Under Historielandssäsongen 8 juli – 16 aug kan
vad som helst hända bland Jamtlis gamla gårdar
och stadskvarter. De historiska miljöerna fylls
med rollspel och med några få steg förflyttar du
dig mellan olika århundraden. De människor du
möter är från en annat tid än vår egen och de
berättar gärna om sitt arbete, sin vardag och sina
drömmar. Vill du veta mer om 1700-talets magra
nödår eller staden 1895 med handelsbod och
torgmarknad. Ta en tur i bussen från 1920 eller
stanna till vid macken från 1950-talet. Missa inte
1970-talet med gröna vågare och Fem myror är
fler än fyra elefanter.

Jamtli Museum
Inne på Jamtli hittar du underjordiska fasta utställningar kring bl a Vikingatiden och det samiska
livet. Museets största attraktion är de över 1000
år gamla Överhogdalsbonaderna, Europas äldsta
kompletta bildvävar. Här framställs ett myller
av figurer som enligt rådande tolkningar har sitt
ursprung i den fornnordiska gudavärlden kopplat
mot kristnandet av landet.

Nationalmuseum Jamtli
I juni 2018 invigdes konst – och designarenan
Nationalmuseum Jamtli. 18 juni 2020 till april 2021
visas 1700-tals konst i utställningen ”1700-tal Sverige och Europa” med konstnärer som Alexander
Roslin, Johan Tobias Sergel Carl Hårleman, Louis
Jean Desprez, Angelika Kaufmann, Carl August
Ehrensvärd, Pehr Hillerström, Elias Martin och
Carl Fredrik von Beda.
Öppettider och priser på jamtli.com
Alltid fri entré för barn t o m 18 år i vuxens
sällskap.
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ATT FÄRDAS PÅ VATTEN
Att uppleva sjöar och vattendrag med paddel i handen ger en alldeles
speciell närhet till vatten och natur. Det kan vara både rogivande, men
också lite fysiskt ansträngande när vinden blåser från “fel håll”. Självklart
finns det även andra färdmedel för dig som vill ha mer fart och fläkt
MED SUP PÅ VATTNET
Stand Up Paddling är en surfgren som kommit
starkt de senaste åren. En perfekt kombination
av vattensport och naturupplevelse. Du använder dig av en stadigare form av surfbräda
och till det har du en stor paddel som du både
styr och håller farten med. I Surfbukten och
vid Kungsgården kan du hyra Stand Up Paddle
Boards och utforska Storsjön eller ta den med
till något mindre vattendrag.
KAJAK OCH KANOT
Runt Östersund finns en mångfald av sjöar och
vattendrag som lämpar sig alldeles utmärkt för
paddling. Allt från en “prova på tur” till att vara
ute flera dagar med övernattning. Kom ihåg att

Storsjön är en stor sjö där vinden snabbt kan
tillta med stora vågor. Flytväst är alltid obligatoriskt och anpassa turen efter förmåga och
vindriktning.
Storsjön. Att glida ut på den spegelblanka
Storsjön en sommarkväll, med de snöklädda
fjällen i blickfånget är en upplevelse som
överträffar det mesta. För den vana och
vältränade kan en tur runt hela Frösön
(ca 3 mil) vara en spännande utmaning.
En tur runt Andersön (drygt 1 mil) ger
fina vyer över såväl fjällvärlden som
in mot Vallsundet och Frösön.
Stränderna är som gjorda
för strandhugg, särskilt på

den östra sidan. En annan fin tur utgår från
staden för att sedan följa Frösöns strand genom
Vallsundet och fortsätta in i viken mellan Frösön
och Bynäset. Vid Surfbukten och vid Tivars Gård
på Norderön finns kajaker för uthyrning.
Forsar och åar. Både Indalsälven, Långan
och Hårkan, som rinner några mil norr om
Östersund erbjuder en stor variation på
upplevelser, allt från en enkel dagstur till
flerdagarsturer med övernattning. Här
finns också goda möjligheter att kombinera med fiske efter bl.a. öring och harr.
Lits camping & kanot har uthyrning av canadensare och har satt samman en rad olika
turförslag i de tre vattendragen. För nybörjaren som vill prova på en dagstur rekommenderas t ex en tur till Blåberget, 8 km enkel väg
lätt motströms. Ett annat alternativ för en
dagstur är att paddla nedströms längs Indalsälven. Här finns fina öar längs med den norra
sidan av älven som väl passar sig för ett fikastopp. Räkna med lite motstånd motströms

på tillbakavägen. Oavsett om du är nybörjare
eller avancerad, vill vara ute en halvdag eller hel
vecka, finns alternativ som passar.

OMBORD PÅ BÅT
M/S Thomée. Anrika M/S Thomée trafikerar
Storsjöns vatten med dagliga turer till Verkön.
Följ med på en fin båttur till Verkö Skägårdskrog.
Sjöresan till Verkön tar ca 1,5 h. Mat och dryck
serveras också ombord.
Sjöexpressen. Från Norderön kan du ta Sjöexpressen över till Verkön. Det går också bra att
ta egen båt och lägga till i båthamnen nedanför
slottet. Verkö slott är ett paradis inbäddat i lummig grönska och med Storsjöns mest generösa
och välkomnande sommarterass.
Ribbåt SuperTornado. Räkna med vind i håret
– Ribbåten SuperTornado tar bara 20 minuter
från Östersunds hamn till Verkön. Passagerarna
utrustas med flytoverall, flytväst och goggles.

Text: Lars Häreblad
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FAMILJENS STAD
Sommarlov och semester - den perfekta tiden för att hitta på roliga saker
tillsammans. I Östersund finns gott om aktiviteter för händelserika och
roliga dagar. Ut och njut av sommaren!
Med cykel, skateboard eller kick
På Frösön, granne med Surfbukten och det nya
fina utegymmet, ligger en Pumptrackbana för
cyklar, skateboards och kickbikes. Den lilla banan
består av en raksträcka med pucklar – enkelt
och bra för dig som är nybörjare och vill träna
balans. Den större banan kräver att du kan hålla
koll på de hinder som ligger framför dig och dina
”medtrafikanter”.
På stadssidan, under Frösöbron, hittar du en liten
skatepark med manualpads och några rails.
I Östersunds nya skatehall, Bangården, kan du
testa familjeskate och öppen skate och visa dina
bästa tricks.
I Gustavsbergsbacken på Frösön finns downhillcykling. Här finns uppmärkta leder från toppen
av Östberget i flera svårighetsgrader. Liften går
två gånger i veckan från mitten av augusti.
I Brunflo Bikepark, 15 km från centrala stan, hittar
du mountainbikecykling med hopp, dropp, kurvor
och broar som är roliga för hela familjen.
Om hoppen känns för utmanande finns alltid en
enklare väg förbi.
Kom ihåg att visa hänsyn och alltid använda
hjälm!

Res i tiden
Lär om historien på ett lekfullt sätt. Inne i museet
åker du rutschkana genom Storsjöodjurets mage
till de underjordiska utställningarna där du bl a
lär om vikingatiden och samisk kultur. Utomhus
möter du aktörer som på ett lekfullt sätt gestaltar
livet i Jämtland från 1700-talet ända fram till
1970-talet. Lekleden ger många möjligheter till
att leka och lära; styr vattenhjulet vid Barnens
kraftverk, bli mejerska i mejeriet, blir kapten
på ångbåten eller flottare vid ån. Varje dag är
minishower i ”5 myror är fler än 4 elefanter”parken. Nationalmuseums konstlobby bjuder in
till skapande aktiviteter.
jamtli.com
14
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Närkontakt med skogens konung

Äventyrsbada

Georg Grävling lär ut geologi

Klättring

Gör ett besök på Moose Garden i Orrviken.
Följ med på en guidad tur, träffa de tama och
sociala älgarna, klappa och mata dem och lär
mer om deras liv och leverne.
moosegarden.com

På Storsjöbadet finns något för alla åldrar! Barnpoolområde med varmt och skönt vatten för de
minsta, häftiga vattenrutschbanor och trampolin
för de lite äldre och relaxavdelning för föräldrarna.
På det stora utomhusområdet finns
gräsytor för picknick, lekplats och
utomhuspooler.
storsjobadet.se

På Geohuset visas hur en meteorit slog ner på
platsen för 450 miljoner år sedan och skapade
Locknekratern. Här bor Georg Grävling som på ett
lekfullt sätt inspirerar barnen att prova hur det är
att vara geolog eller palenteolog. En bit bort går
Kraterstigen där man i terrängen kan lära mer.
facebook.com/locknekratern

Gillar du klättring är ett besök på nyöppnade
Östersunds Klättercenter ett måste. Repklättring,
bouldering, barnklättring, kurser, café och butik.
Facebook.com/ostersundsklattercenter

Hinderbanor och lek
Frösö Fun Parks 2000 m2 stora
aktivitetshall rymmer uppblåsbara hoppborgar, hinderbanor och rutschkanor.
Här finns också trampbilar
och möjlighet att spela och
innebandy.
frosoparkarena.se

Quests och lek
Multi Challenge är ett helt hus
fullt 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
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Bollhav och lek
På Djungelhuset hittar du
stans största klätterställning
i tre våningar med tunnlar,
rutschkanor, studsmattor
och hoppborgar - rörelseglädje för alla barn. Du kan
också testa airhockey, basket
och enhjuling och för de allra
minsta finns ett eget bollhav.
djungelhuset.se

Östersunds skönaste häng
Östersunds skönaste häng hittar du i Surfbukten.
Njut av livet i en hängmatta, åk wakeboard, spela
beachvolleyboll, testa SUP eller gör ett dopp i
Storsjön från hopptornet och badbryggorna.
surfbukten.se

www.visitostersund.se

Strike
Bowling för hela familjen hittar du på Bowlinghallen Östersund.
bowlinghallenostersund.se

Höga hastigheter
Utmana familjen eller
kompisarna på en fartfylld upplevelse på den
kilometerlånga banan
och känn centrifugalkraften i de snäva
kurvorna. Östersund
Gokart hittar du på
Östersunds motorstadion, 7 km utanför
stan.
ostersundsgokart.se

www.visitostersund.se

City Play
Ladda hem CityPlay-appen för Östersund. Där
hittar du under sommaren skattjakter och andra
uppdrag.

Lekplatser
I Badhusparken vid Storsjöns strand finns en
populär lekplats för de yngsta och grönområdet inbjuder till spring och lek. Den
spelsugne kan testa kubb, krocket och
utomhusschack eller utmana familjen
i de nya parkgolfbanorna. Det lilla
Storsjöodjuret Birger finns utplacerat runt om i stan, hämta en karta
på VisitÖstersund (Turistbyrån) och
gör en egen odjursvandring. Björkbackaparken har en tillgänglighetsanpassad lekplats, stora gräsytor
för picknick, boulebanor, tennisbanor
och en utomhus padelbana.
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Yoga

Hitta ut

Flera olika arrangörer erbjuder sommaryoga.
Kom ner i varv, lär dig andas på rätt sätt och känn
kraften av att yoga tillsammans.

Hämta en karta eller ladda ner appen och ge dig
ut och jaga kontroller av olika svårighetsgrad. Kul
för hela familjen!

Promenera eller spring

Klättring

Det är något alldeles speciellt med att bada med
utsikt över fjällen. Promenera, spring, cykla eller
ta ett dopp med Åreskutan och Oviksfjällen som
kuliss, vackra Bynäset är ett av Östersundarnas
favorittillhåll, Andersön med sin sagolika naturskog och många stigar likaså.

Crimpa, jamma, sprajsa och tweeka. Även om
du inte är helt bekant med det kryptiska språket
inom klättervärlden är du varmt välkommen till
Östersunds nya klättercenter. Centret rymmer
både rep- och boulderväggar och du kan komma
på drop-in eller gå kurs. För vana repklättrare
finns även Frösöberget och Stuguberget.

Att promenera eller springa runt Ändsjön är en fin
och stadsnära tur.

Det finns massor av möjligheter att träna i Östersund.
Några träningsformer är gratis medan andra kostar en slant.
Utegym

Padel

För den som vill gymma och samtidigt få frisk
luft finns det flera utegym runtom i stan. Vid
Surfbukten, på Campus, Jamtli, Frösö Park och vid
Remonthagen hittar du några av dessa. Friskis &
Svettis kör utomhusträning om du är medlem och
bokar i förväg.

Padel, en kombination av tennis och squash, har
blivit populärt. I Östersund kan du spela utomhus
vid tennishallen. På Frösön och i Lugnvik finns
inomhusbanor. Boka på PDL Center Östersund.

I ÖSK området finns mängder av spår, bland
annat Intervallspåret som är 4.5 km och en riktig
pulshöjare. På Östberget finns ett kuperat spår
med härlig skogskänsla. Spikbodarna är ett annat
fint område.

Golfa
På Frösön, med utsikt över Oviksfjällen, hittar
du ÖFGK. 18-hål, äventyrsbana för de minsta, en
9-håls Pay & Play-bana och övningsområde. På
Norderöns GK, mitt i Storsjön, kan du spela Pay
& Play, ta dig runt 18-hålsslingan eller prova på
Frisbeegolf. Storsjöbygdens GK har en kuperad
18-hålsbana av skogs- och parkkaraktär och en
korthålsbana.
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Downhill och Enduro på Östberget

ÖSTERSUND

CYKELSTADEN

För dig som gärna söker adrenalin och spänning
utför finns Östberget som gömmer många leder av
varierande svårighetsgrad och karaktär.Från toppen
av Gustavsbergsbacken och Ladängen finns leder av
varierande svårhetsgrad som du i juni och augusti
når liftburet två kvällar i veckan, annars via asfaltsvägen mot utsiktstornet. Östberget är arena för den
svenska enduroserien och lederna har fått fina betyg.

Landsvägscykling
Landsvägscyklister kan lägga många mil bakom sig
i trakterna runt Östersund. Vägarna är många och i
regel glest trafikerade om du väljer stråk utanför de
stora europavägarna. En klassiker är Brunfloviken
runt, en sträcka på ca 40 km.
Vill du att packa cykelkorgen med fika passar det
bra att cykla från Östersund ut till naturreservatet
Andersön. Där finns grillplatser och möjligheter till
bad en varm sommardag. Från centrala Östersund är
ca 15 km enkel väg till Andersön.

Här finns något som passar de allra flesta. Stigarna är många och av
olika karaktär. Från stadskärnan ser man Östberget som gömmer
fantastisk downhill och endurocykling. I Badhusparken möts både
vuxna och barn i pumptracken och landsvägarna inbjuder till fin och
varierad cykling.
Ett längre reportage om cykel i Östersund
hittar du på visitostersund.se

Mountainbike i Fugelsta

En liten bit utanför Östersund i ett skogsparti ovanför
Marieby kyrka har eldsjälar under många år grävt och
byggt stigar som på ett fint sätt smälter in i naturen.
Här finns något som passar alla, ung som gammal
även om några av stigarna är mer tekniskt utmanande. Det är inga branta utförslöpor utan bara fint
flow och ren cykelglädje. Några av stigarna bjuder på
doserade kurvor och har några handbyggda hopp
som du kan rulla över. Det finns även en pumptrack
strax intill skogsbrynet. Alla stigar finns i appen Trailforks och den klassiska rundan som täcker de finaste
stigarna är uppmärkt.

Att tänka på

Mycket av stigcyklingen i Östersund är inte skyltat.
Men många av de stigar och områden som stans
cyklister använder finns utmärkta i appen Trailforks.
Allemansrätten gäller på stigarna i skogen. Tänk
på att visa hänsyn mot andra du möter ute i skogen.
Var rädd om naturen och undvik att cykla i känsliga
områden.
Hjälm är en självklarhet oavsett om du åker utför,
cyklar landsväg, stig eller har packat cykelkorgen
med fika. Ta med en extra slang, minipump och
multiverktyg så klarar du små reparationer. Cyklar
finns att hyra hos Lagg & Hoj på Frösön med filial på
Stortorget.
Helena Enqvist
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7 BADTIPS I SOMMAR
Östersund ligger vid Sveriges femte största sjö och här finns många
härliga badplatser, både för den som söker strandhäng och den
som hellre vill doppa fötterna i en pool.

Mitt i centrala stan ligger Surfbukten med hopptorn och badbryggor. Här kan du åka vattenskidor
eller wakeboard efter en eldriven kabel, spela
beachvolley, gå slackline eller bara softa i hängmattorna och njuta av stämningen.
På Frösön, vid Bynäset, hittar du en långgrund
badvik med stenstrand och makalös utsikt över
fjällvärlden. Här finns enklare service som utedass
och kiosk samt grillplatser.
Ett omtyckt utflyktsmål är Andersön, ett naturreservat 15 km från Östersund. Längs de vackra
stenstränderna finns mysiga, långgrunda vikar
för bad med fjällutsikt och vackra stigar för
promenader eller en joggingtur.

Storsjöbadet är skoj oavsett väder. Utomhus
hittar du flera bassänger, stora grönytor, beachvolleyplan och en stor lekplats. Inomhus finns en
äventyrspool med tre vattenrutschkanor, klättervägg och bubbelpooler. De minsta har en egen
pool med rutschkanor och fontän. Vill man ta det
lugnare så löser man in sig på spaavdelningen för
en äkta Aufgussupplevelse.
För den som söker avkoppling eller vill skämma
bort sig lite extra rekommenderas ett besök bland
poolerna och bastuupplevelserna på Frösö Park
Spa.

Vid Lits camping, 15 km från stan, rinner
Indalsälven. Här finns en härlig sandstrand vid
”Älvlagunen”, beachvolley och fantastiskt fiske.
Du är välkommen att bada även om du inte bor
på campingen.
Vid Hara brygga badar man från den gamla
Ångbåtbryggan. Här finns ett populärt sommarcafé som drivs av byborna, alltid med hembakt på
menyn.
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FRÖSÖN
Frösön har varit en samlingsplats i 1000-tals år. Hit kom vikingarna och
jägarfolken före dem. Hit är du välkommen för att uppleva natur, äventyr,
kulturhistoria och en vidunderlig utsikt – över Storsjön, bort mot Oviksfjällen
och Åreskutan. Här hittar du några av alla ställen att besöka på Frösön.

Frösö Kyrka

Frösötornet

En av Sveriges mest populära vigselkyrkor. Kyrkan
som har anor från 1100-talet är byggd ovanpå en
hednisk offerplats.

Beläget på Frösöns högsta punkt, 468 m ö h, ser
du ända in i Norge när vädret är riktigt klart. White
Guide listat café med fokus på raw food godsaker.

Sommarhagen

Cykla

Kompositören Wilhelm Peterson-Berger blev
betagen av Frösöns skönhet. Så mycket att han
lät bygga sitt hem Sommarhagen här, idag ett
museum och populärt besöksmål med café.
Musikkvällar söndagar i juli.

Frösön är populärt för stigcykling. En härlig runda
för mountainbiketuren är Frösön runt, ca 30 km
med en blandning av teknisk stig och grusväg.
Fartfylld downhillcykling hittar du på Östberget.

Runstenen
Intill Frösöbron står Sveriges nordligaste placerade
runsten. Stenen ristades under 1050-talet och
berättar om Östman, Gudfast son, som lät bygga
en bro över sundet och som kristnade Jämtland.

Skäm bort dig själv och spendera dagen på Spa.
Följ spa-ritualen med bad i varma pooler inomoch utomhus, 4 olika bastutyper, växelbad och
isvak eller boka en behandling. Allt med inspiration från jämtländsk natur och kultur.

Bynäset – för bad, promenad & cykel

Padel och Hinder

Ute på Bynäset finns fina stigar för promenad,
löpning eller cykel. Stigen som är knappt 7 km
slingrar sig i varierad skogsmiljö längs Storsjöns
stränder. Här finns också en långgrund badvik
med stenstrand, grillplatser och enklare kiosk.

Frösö Park SPA

Vid Frösö Park finns två inomhusbanor för Padel
och en inomhusrange. Här finns även ett roligt
utegym och hinderbana.

Frösö Golfbana
med storartad utsikt över fjällen. 18-hålsslinga,
äventyrsbana för de minsta, en 9-håls Pay &
Play-bana och övningsområde.
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Ät gott!

Det finns gott om fikaställen på Frösön så du behöver inte gå hungrig. Prova Frösökyssar från Tages,
hembakt på Stocke Titt, ät en brunch på Frösö Park Hotel eller ta en espresso i Surfbukten.
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FISKELYCKA
RUNT HÖRNET
Östersund är en stad som bjuder på spännande fiske. Dels kan man fiska
vackra laxfiskar mitt inne i stan. Dels kan man kan snabbt nå en rad fantastiska fiskevatten med Östersund som utgångspunkt. Röra sig längs vackra
strömmar eller ro i stilla vatten. Och sen vara tillbaka i stan innan kvällen.

Fånga ädelfisk i stan?
Går det? Jovisst, i Östersund kan man, om man
fiskar på rätt sätt, fånga harr i Badhusparken i
centrala staden. Eller från stranden på Frösön.
Och det är inte särskilt svårt. Bottenmete med agn
eller ett flugkast med flottör kan ge dig egenhändigt fångad fisk till lunch eller middag. I Storsjön
är spöfisket fritt, du behöver inget fiskekort. Vill
du fiska lite mer i avskildhet erbjuder stränderna
längs Bynäset eller på Frösöns norra sida också
spännande harrfiske. Här är utsikten mot fjällen
och Åreskutan vidunderlig. Och har du riktig fiskelycka kan du till och med fånga en öring.
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Familjefiske
I Lillsjön, naturområdet bara 10 minuter från centrum, finns ett lättillgängligt och fritt familjefiske
efter abborre, gädda och inplanterad regnbåge.
Och är man sugen på sjöfiske från båt finns Ösjön
ett par mil västerut vid byn Lillsjöhögen. Hyrbåtar,
öring och röding väntar på den fiskesugne. Fisket
där är bäst på försommaren.
www.visitostersund.se
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Strömmande vatten

Även för den som vill fiska i strömmande vatten
finns goda möjligheter. Älvarna Långan och Hårkan
rinner samman med Indalsälven vid Lit, bara ett
par mil norr om Östersund. Båda har fin-fina
strömmar med bestånd av harr och öring. Fisket i
strömvatten kräver lite mer. Man behöver kunna
hantera spinnspö med spinnare eller flugkast.
Allra bäst fungerar fiske med flugspö och en
nymf eller torrfluga på tafsen. Att fisket håller hög
klass bevisas av att många långväga fiskespecialister kommer hit för att tampas med strömfisk i
vildmarksmiljö. Någon trängsel är det dock inte
frågan om. Här kan du hitta ”ditt eget” fiskeställe.
Så vad väntar du på? Här finns fiske för alla.
Ut och pröva fiskelyckan. Den väntar på dig runt
hörnet!
Ingmar Näslund
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NATURNÄRA
UPPLEVELSER
Från Östersund är det aldrig långt till härliga naturupplevelser!
Packa ner lite fika, tag på bra promenadskor och ge dig ut!

Tysjöarna

Tysjöarnas naturreservat ligger strax norr om
Östersund. De grunda sjöarna gör området till
ett populärt tillhåll för änder, vadare, tranor och
svanar. Det är en fin promenad runt sjöarna på en
knapp mil och på västra sidan finns vindskydd och
grillplats precis bredvid Stora Blekekällan. Källan
är kristallklar och man kan stå och kika på hur
vattnet trycker in från botten. Vill man ha en mer
”spännande” promenad startar man förslagsvis
från den södra ingången via Tysjövägen i Lugnvik.
Den norra ingången är den mest tillrättalagda och
gör området tillgängligt med både barnvagn och
rullator/rullstol.

Andersön

Andersöns naturreservat är ett populärt utflyktsmål och ligger ca 20 minuters bilfärd från Östersunds centrum.
Från den västra sidan har man fantastisk utsikt
över Storsjön och Åreskutan. Fortsätter man
vägen fram kommer man till Trefotsudden på den
östra sidan där det finns en större parkering.
Därifrån kan man följa stranden norrut och
faktiskt gå runt hela ön. Det är någon timmes
promenad som till en början är lättpromenerad
men blir lite backig på den norra delen.
Njut av den gamla skogen som stått där i hundratals år, krokiga vindpinade tallar och härliga
klipphällar som man kan sola på.

Vikekärret på Rödön
En unik plats för alla orkidéefantaster!
Hit bör du bege dig i juni för att kika
på alla fantastiska orkidéer som
blommar i den kalkrika marken.
Vissa år formligen kokar det av
Guckusko.

Ändsjön

Skogen runt Ändsjön på Frösön erbjuder en fin
och lagom lång skogspromenad. Förutom en
trivsam promenad på stigarna runt sjön kan du
passa på att spana efter fåglar. Den grunda sjön
är ett perfekt tillhåll för många av våra änder och
vadare och det finns ett fågeltorn vid sjön som du
kan spana från.
Tag med kikaren och se om du kan se en
svart-akedopping, gråhäger eller sothöna. Den
kalkrika marken runt sjön ger även perfekt miljö
för orkidéer. Frösön bjuder på ett rikt djurliv så bli
inte förvånad om du stöter på älg, rådjur eller en
bäver på din promenad runt sjön.
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Förutom Guckusko kan man
hitta Flugblomster, Blodnycklar och Majvivor.
Området är lättillgängligt och efter några hundra
meters promenad från bilen
genom skogen kommer man
ut på området som ger en stark
Gotlandskänsla.
Sök Acksjön, Krokom i Google
Maps för vägbeskrivning.
Per Danielsson
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KONSTUTSTÄLLNINGAR
En stunds förströelse? Ett sätt att väcka kreativiteten? Provokation?
Alla har vi ett sätt att förhålla oss till konst.
Vilken tur att det blommar i konstens Östersund.
Örjan Noring

Mat

Jämtlandssonen, som både i färg och uttryck
fångade vardagens vemod och det genuint norrländska, och som räknas som en av de främsta
jämtländska konstnärerna under 1900-talet.
Utställningen uppmärksammar 100-årsjubileet
av Örjan Norings födelse och Jämtlands Läns
Konstförening ger ut en bok om Örjan i samband
med utställningen.
Utställningen visas 8 juli–13 sep, jamtli.com

Plantbaserat kött eller insektsburgare? Varför
tycker vi om viss sorts mat men rynkar på näsan
åt det som är ovant? Vissa fyller förråden och
ägnar helgerna åt storkok, andra på halvfabrikat
och är stammisar på kvartersbutiken. Gör en
resa genom historien med fokus på vår relation
till mat, från jakt och fiske för tusen år sedan till
dagens trender där mat inte längre handlar om
överlevnad. Utställningen visas 15 maj till 21 feb
2021.
jamtli.com

Ett århundrade fyllt av svårigheter och umbäranden, men också det århundrade där tron på
vetenskapen tog fart och där framtidstro och
nyttotänkande fick ta plats. Den nya utställningen
på Nationalmuseum Jamtli handlar om relationerna mellan Sverige och det övriga Europa
under 1700-talet. Porträtt, landskap och vardagliga interiörbilder men även unika skisser och
ritningar som aldrig tidigare visats, finns bland de
180 verken från Nationalmuseums samlingar med
konstnärer som Alexander Roslin, Johan Tobias
Sergel, Carl Hårleman, Louis Jean Desprez, Angelika Kauffman, Carl August Ehrensvärd, Pehr Hilleström, Elias Martin och Carl Fredrik von Breda.
Utställningen visas 18 juni 2020 – 11 april 2021.
jamtli.com

“En i sänder utan brådska”

Måleri, grafik, lera, bivax och blandtekniker. Passa
på att besöka Galleri Lux beläget i Norra Stations
fina lokaler, för en multikonstupplevelse. Utställningen ”En i sänder utan brådska” lyfter fram
tre kvinnliga konstnärer; Ewa Carlsson, Kristina
Wrang och Kersti Grönlund och deras konstnärskap. Utställningen visas 23 maj till 18 juli.
lux.nu/carlsson-wrang-gronlund/

Fotopromenad
“Music is the forrest I want to get lost in” är en
interaktiv foto- och musikupplevelse där besökaren bestämmer takten. Promenera genom Östersund och ta del av 24 foton som finns utplacerade
i olika skyltfönster runt om i staden. Utställningen
består av ett urval konsertfotografier av fotografen Katarina Norström från bland annat Stockholm Jazzfestival, Urkult, Melodifestivalen och
Storsjöyran och har du en QR-läsare på mobilen
kan du också lyssna på låtarna på Spotify. Starta
till exempel vid Mittpunkten eller Svenssons
Ramar och följ sedan beskrivningen av utställningspromenaden, som står intill varje bild.

Örjan Noring

Nya Ljusår och Ögonblick

Två fotografer, Jan Andersson och Göran Strand,
skildrar Jämtland, både geografiskt och över
dygnets alla timmar. Utställningen visas 15 mars
– 16 augusti
jamtli.com
Fler utställningar hittar du på visitostersund.se
Janna Thalén
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Madame Deshagnes 1753, Alexander Roslin. Nationalmuseum

1700-tal – Sverige och Europa
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Music is the forest I want to get lost in, Katarina Norström
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HUS MED HISTORIA
Östersund grundades 1786 av Gustav III av militära och handelspolitiska skäl.
Då fanns bara en stor gård där staden ligger idag. För att locka folk till staden
erbjöds de blivande invånarna diverse förmåner, så som till exempel att driva
handel, fabriksrörelse och hantverk utan de skråinskränkningar som rådde och
20-års skattefrihet.
Gamla Skolan – Turistcenter. Östersunds
första läroverksbyggnad, liksom de två tillhörande
uthusen på gården stod färdigt 1849. Förutom
skolverksamhet i byggnaden fungerade det även
som ett provisoriskt sjukhus under spanska sjukan
1918. De latinska orden Sapienta Duce ovanför en
av entréerna betyder ”Med visheten som ledstjärna”.

GÅ PÅ HUSVANDRING
I ÖSTERSUND

Rådhuset. Rådhuset ritat av arkitekt Frans Bertil
Wallberg stod färdigbyggt 1912. 1986 fyllde Östersund 200 år och till jubileet infördes ett klockspel i
tornet som spelas 3 gånger om dagen. I Rådhuset
finns idag delar av Östersunds kommuns verksamhet.

Här är ett förslag på en promenad
genom gator och gränder i centrala
Östersund!
Scanna QR-koden nedan, eller
hämta en karta hos Visit Östersund Turistcenter.

Ahlbergshallen - Östersunds Stadsmuseum
Östersunds gamla bibliotek, ritat av arkitekt Frans
Bertil Wallberg, uppfördes 1909-1912. Idag finns
utställningshall på ovanvåningen och Östersunds
stadsmuseum i entréplan.

Gamla Kyrkan. En enskeppig byggnad med
stomme som har rappats. Arbetet kom igång
1834 och de 500 stadsborna ombesörjde själva
grundläggningsarbetet, då invånarna hade arbetsplikt på kyrkbygget. Kyrkan togs i bruk 1839 men
invigdes inte förrän 1846.

Sparbankshuset- Swedbank. I hörnet mot
Stortorget ligger Sparbanksbyggnaden, uppförd
1914-1915. Länets första bank, Jämtlands Läns
Sparbank startades 1847 och var de som flyttade
in i byggnaden.
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Smithens gård Storgatan 23. På bakgården
finns en loftbod från 1880-talet flyttad till staden
utav Diderik Cappelen-Smith från Norge. I huset
fanns hans kolonial- och vinhandel. 1887 dog DC
Smith och hans änka Wendela tog över affären
som hon behöll tills hon var över 90 år. Under den
här tiden fanns också ett av stadens finaste konditorier drivet av Maria Helin i byggnaden. Maria
startade också ett tivoli på Frösön och var även
delaktig i att försöka fånga Storsjöodjuret.
Magasinet Hamngatan 12. Hamngatan 12
Magasinet ligger i ett gammalt gårdshus byggt i
slutet av 1800-talet. Här finns idag möjlighet att
sitta i en unik miljö och njuta av en lunch eller
hembakat fika. Trivs du extra bra på stolen du
sitter på, kan du köpa med dig den hem.
Gamla teatern. 1884 invigdes det hus som
kallades ”Sveriges största trähus”. Det blev en
gemensam samlingssal åt Godtemplarlogen. Förutom Ordenslokal har huset också använts som
teaterverksamhet, frikyrka, möteslokal för arbetarrörelsen och plats för den årliga julbasaren.

GUIDAD STADSVANDRING
Vill du lära dig mer om Östersunds historia följ med på en guidad stadsvandring där du får
höra historier om byggnader och personligheter från förr som levt och verkat i staden.
Tid: Varje söndag 28 juni-2 augusti kl 15.00 –
17.00. Söndag 19 juli kl 16.00-18.00

Buntmakaren Storgatan 19. Storgatan är en

Antal: max 10 personer

av Sveriges bäst bevarade 1880-tals miljöer. Som
ett exempel har vi Buntmakaren uppfört på 1840
talet vid nedre hörnet av Stortorget. Bland annat
har handlaren Robert Fresk drivit sin verksamhet
här. Tillsammans med detta gatuhus o flertalet
andra hus på Storgatan bildar dessa en typisk
stadsbild för 1880 talets Östersund.

Pris: 200 sek/vuxen. 100 sek/barn (upp till 18 år)

www.visitostersund.se

Boka vandring här: Boka gärna din vandring
i förväg hos oss på Visit Östersund
063-701 17 00 eller på nortic.se.
I mån av plats kan du boka och betala din
biljett via swish, direkt till vår guide.
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EVENEMANG I ÖSTERSUND
I Östersund är vi stolta över flera återkommande, små och stora, fantastiska
evenemang. Allt från barnteater från en mindre scen till Storsjöyran med
tiotusentals besökare. Denna sommar har krävt kreativa lösningar och massor
av flexibilitet. Allt för att det skall bli så bra det går och ett evenemangsutbud
ändå skall finnas utifrån de restriktioner som råder.

I väntan på Godot

Efter sommaren

I Brylunda gamla soldatbiograf på Frösö Park
kommer Samuel Becketts I väntan på Godot
spelas för en mindre publik på 45 personer åt
gången. Publiken kommer att uppleva en poetisk,
drömlik och absurd föreställning om människans
jakt på livets mening. Speldatum är 1-3 juli, 8-10
juli och 15-17 juli.

Eat Art festivalen, 1-14 juni

Låt Live Leva

Efter sommaren är datum satt för flera framskjutna evenemang som inte kunde genomföras
under våren. Till exempel Molly Sandén den 22
september, Flamingokvintetten, dansbandens
Rolling Stones, den 1 oktober. Petter hann precis
börja sin turné innan den pausades och nytt
datum är 27 och 28 oktober, Pernilla Wahlgren
30 oktober, Jonas Gardell 10 december och vi
hoppas också få välkomna er till Jamtli Julmarknad 4-6 december och världscupen i Skidskytte
3-6 december.

En korskulturell matfestival med aktiviteter för
hela familjen väljer att ändra konceptet och digitalisera programmet.

Arnljotspelen
Sänds så besökarna kan se vikingadramat digitalt
3-5 juli.

St Olavsloppet

Löpstafetten mellan Östersund och Trondheim
gör en virtuell stafett mellan 22-27 juni där deltagarna springer motsvarande sträcklängder som i
det fysiska loppet. Sträckorna kan genomföras var
som helst, det viktiga är att längden på respektive
sträcka är lika lång som i det fysiska loppet.

Ett initiativ av Jubel för att stötta livescenen under
Covid-19. Låt Live Leva ger sig därför ut i landet
för att stötta lokala arrangörer, aktörer och artister och kommer göra ett stopp i Östersund
8 augusti.
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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: Tjalmargatan 1, Östersund | Tel 063-14 05 40 | multichallenge.se

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!

AKTIVITETER
Östersund har så mycket att erbjuda för både stora
och små. Missa inte årets nyheter Nationalmuseum
Jamtli och en tur med M/S Thomée på Storsjöns
vatten. Moose Garden och Wild Jämtland erbjuder
unika möten med vilda djur och för de med spring
i benen passar en dag på Djungelhuset eller Multi
Challenge. Här hittar du ett urval av aktiviteter
– läs mer på visitostersund.se

Info: Frösön: Stockevägen 46, Frösö Park | Lugnvik: Ställverksvägen 1
070-539 83 11, 070-539 83 12
pdlcenter.se | FB: PDL Center Östersund

Locknekratern Meteoritcenter
För 458 miljoner år sedan slog den världsunika tvillingmeteoriten ner.
Kom till Ångsta, 25 km söder om Östersund, och lär dig mer på Locknekratern
Meteoritcenter. Minicosmonova, Utställning och Fik.
Öppet: 8 juli–9 augusti, ons–sön 13–16.
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Priser: Vuxen 100 kr, stud. & 65+ 60 kr, barn under 12 år gratis.
Info: locknekratern.se | FB: Locknekratern

Moose Garden – möt skogens konung
Här får ni möjlighet att mingla med skogens konung. Att följa med på en av våra
älgguidningar är en unik upplevelse! Ni får utöver närkontakt med våra tama älgar
höra spännande och roliga älghistorier. Ni behöver inte boka plats på älgguidningarna. Se hemsida för visningar. På gården har vi cafeteria, presentbutik och det
finns boendemöjligheter.
Öppet: 27 juni–9 augusti (se hemsida för specifika öppettider)
Priser: Se hemsida för mer info.
Info: moosegarden.com | FB: MooseGardenSweden | Instagram: moosegardenorrviken

Jamtli – ett museum som inget annat

Norderöns Golfklubb

Ett museum som inget annat – här finns alltid något att se och göra. På sommarens Jamtli Historieland vaknar friluftsmuseet till liv. Under hela året kan du besöka fasta och tillfälliga utställningar och Nationalmuseum Jamtli som är en arena
för konst- och designupplevelser ur Nationalmuseums samlingar.

Den familjevänliga golfanläggningen med mer än bara golf. Pay & Play, 18-håls
golfbana, övningsbana, boule, frisbeegolf, cyklar och café. Även uthyrning av
kanoter och kajaker.
Öppet: Alla dagar under sommaren.
Info: 070-644 00 56 | norderonsgk.se

Öppet: 20 juni–16 aug alla dagar kl 11–17. Övriga året tis–sön kl 11–17.
Priser: 20 juni–16 aug 290 kr/vuxen. Övriga året 120 kr/vuxen.
Info: 063-15 01 00, 063-15 01 10 | jamtli.com

Storsjöbadet

Wild Jämtland – Viltskådning

Äventyrsbad med bad, relax och träning. Tre vattenrutschbanor, vattenpist, äventyrsbad för de små och en stor relaxavdelning. Utomhusområde med bla en barnbassäng, en 50 m bassäng och plaskpool för de minsta. Café. Fri parkering.

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: Se hemsida.
Priser: Se hemsida.
Info: Krondikesvägen 95, Östersund | 063-14 31 79 | storsjobadet.se

Öppet: Maj–juli 2020
Priser: från 1500 kr/pers/natt.
Info: wildjamtland.se | 070-523 29 89 Roger | FB: wildjamtland
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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.
Priser: från 395 kr/en dag (canadensare), flytväst inkluderat.
Info: litscamping.com

Shoppa smartare!
Citykortet – den
perfekta presenten!

Bowlinghallen Kök & Bar
Hos oss hittar du välvårdade banor, simulatorspel, god mat och dryck med
hjälpsam personal. Vi erbjuder kompletta paket för alla dina firanden (även företag) med mat och nöje för stora som små. Ät dagens lunch, à la carte, buffé eller
gofika och kombinera med ett seriespel. Välkomna!
Öppet/Priser: Kolla vår hemsida eller facebooksida för aktuella priser och
öppettider: bowlinghallenostersund.se | FB: ostersundbowlinghall
Info: Bangårdsgatan 2 | 063-51 21 27

Presentkortet som passar alla! Utmärkt att ge
till den ”som har allt” eller om fantasin tryter…
Gäller i ett stort antal butiker och andra
verksamheter i Östersund.
Ladda Citykortet med valfri summa i Turistbyrån,
Pressbyrån i Kärnan eller i Mittpunkten. Läs mer
på destinationostersund.se/citykortet

Sommarhagen
På Frösön, med milsvid utsikt över skogar, sjöar och fjäll ligger Sommarhagen.
Huset byggdes 1914 av tonsättaren, kritikern och musikskriftställaren Wilhelm
Peterson- Berger. Konstnärshemmet, som nu är ett museum, är ett drömhem från
1914, en originell byggnad med influenser från national- romantik och jugend.
Audio-guider på svenska, engelska, tyska.

Dessutom får du 4 dagars fri parkering utomhus
i centrum. Häftet kostar 165 kronor och finns att
köpa på Turistbyrån och i flera av stans butiker.

Sommarbad i Vinterparken

Info: 070-212 00 76 | Bokning: vinterparken.se

Lagg & Hoj
Upplev vår stad på cykel. Hyr gärna online eller kontakta oss för guidade turer.
Kom till vår pop-up container på Stortorget. Vi har lastcykel med eldrift, mountainbike eller elcykel för branta backen. Elsparkcykel, både för vuxna och barn.
Prova att cykla downhill, se Östersunds kommuns hemsida för liftens öppettider.
Öppet/Priser: lagghoj.se
Info: 063-663 19 10 | Uthyrning: Stortorget | Butik: Hornsgatan 11 Frösön

Guidade vandringar i Östersund
En auktoriserad Östersundsguide tar oss med på en spännande promenad i centrala Östersund. Guiden berättar historien bakom de hus och byggnader ni möter,
och om intressanta personligheter som levt och verkat i staden förr. Det går att
boka guidade stadsvandringar för grupper.

Östersundshäftet
– nya ”Påstan-häftet”
Östersundshäftet är fyllt med över 70 fantastiska
erbjudanden från stans butiker, caféer,
restauranger och andra verksamheter.

Vandringar: 22 juni–23 aug, mån–sön kl 11–17
Priser: Entré till muséet 90 kr.
Info: sommarhagen.com | Grupper kan boka besök från maj–sept på 073-071 9919

Nya härliga Sommarbadet beläget i kända Vinterbadet i Badhusparken.
Hyr anläggningen med Relax, bastu. omklädningsrum och duschar. Utomhus finns
soffgrupp med matbord, solstolar, parasoller och drickakyl. Trappa ner i härliga
Storsjön samt badbrygga. Hyrs i max tre timmar och för upp till 15 personer
Senaste sluttid 22.00 Personal tar emot på plats samt stänger efteråt.

Citykortet

CityPlay – samlar ”stämpelkorten” i din mobil
Cityplay är appen som belönar dig när du
handlar lokalt. Precis som vanliga stämpelkort
gör. Butiker lägger in ”uppdrag” i appen
exempelvis handla för 200 kronor tre gånger
i klädbutiken, och få 20% rabatt på hela nästa
köp. När uppdraget är utfört, finns din belöning
i appen.
Ladda ner Cityplay-appen, bli medlem och
koppla din bank med ditt BankID. Sen är det bara
att shoppa, fika, äta eller ta del av stadens alla
nöjen som vanligt. Appen registrerar dina köp
och belöningarna börjar trilla in från butikerna
som har uppdrag i appen. I Cityplay-appen hittar
du också butiksinformation, nyheter, öppettider
och annat som kan vara bra att veta.

Cityplay kostar inget, så ladda ner den idag!

Vandringar: Söndagar 28 juni–2 aug 15–17, söndag 19 juli 16–18.
Antal deltagare: max 10 personer (restriktioner sommar 2020)
Priser: 200 kr/vuxen och 100 kr/barn (upp till 18 år)
Boka: Boka gärna i förväg hos Visit Östersund 063-701 17 00 eller på nortic.se.
I mån av plats kan du boka och betala din biljett via swish, direkt till vår guide.
Swishbetalning Destination Östersund: 123 505 26 83

38

visitostersund.se

visitostersund.se

39

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

Big Lake Coffee

Brunkullan Brasserie

Café Jaktstugan

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

Modernt och stilsäkert, njut av din mat
oavsett om du är här för en drink eller en
middag med vänner och familj. Trädgård
med stans mysigaste uteservering.

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

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

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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Biblioteksgatan 6
063-51 50 30 | cafejaktstugan.se

Café Sommarhagen

2inspire - Ecocaféet

Edenbos Konditori & butik

Goda smörgåsar och hembakat fikabröd. Du kan även förbeställa en
färdigkomponerad picknick-korg att ta
med dig ut i grönskan.

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.

Frösön
073-071 99 19 | sommarhagen.com

Storgatan 26, Östersund
063-77 90 77 | 2inspire.se

Rådhusgatan 59
063–51 12 20 | edenbos.se

Hamngatan 12 Magasinet

Marité restaurang
& nattklubb

Nummer Ett Café &
Co-Office

Avnjut god mat & dryck i en avslappnad miljö vid Ösds båthamn. Terrass
med magisk utsikt & nattklubb i 2
våningar.

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

Sjötorget 3, Östersund
063-12 42 26 | marite.nu

Stortorget 1 | n1.se

Stans mysigaste café med uteservering! Lokal glass, vällagad lunch, ekologiskt vin. Lite mer än ett café, lite mer
än en inredningsbutik!
Hamngatan 12, Östersund
063-51 02 99 | Facebook: Hamngatan12
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BOENDE
O’Learys Östersund

Restaurang Vineri Ripan

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

På menyn hittar du förrätter, pasta,
pizza, kött, efterrätter och ett urval av
italienska öl, vin och likörer.

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

Tages Konditori och kök
Från klassiska fikafavoriter till burgare
tillagade av jämtländskt kött med
egenbakat bröd. Vällagad mat alla
dagar till 21.
Frösövägen 32, Frösön
063–51 84 07 | tages.se
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Stortorget 4, Östersund
063-554 20 00 | fjallripanrestaurang.se

Teaterträdgårn
Gamla Teatern
Missa inte stans bästa uteservering.
Kombinera god mat och dryck på vår
oas mitt i stan. DJ m härlig musik.
Thoméegränd 20, Östersund
063-51 16 00 | gamlateatern.se

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

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
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Tivars Gårdsmejeri
Härlig restaurang, catering, gårdsbutik
& kajakuthyrning. Välkommen till oss
på Norderöns strand med fjällutsikt.
Norderön 630, Frösön
070-385 51 52 | tivars.se

visitostersund.se
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Quality Hotel Frösö Park

Hotell Gamla Teatern

Hotell Östersund

Leopold Bed & Breakfast

Stallbackens Annex

Jamtli Vandrarhem

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.

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

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.

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

Kyrkgatan 70, Östersund
063-57 57 00 | hotellostersund.se

Prästgatan 26
0708-10 55 85 | leopoldbb.com

Åsvägen 117, Ås | 063-12 50 80
stallbackens.se/annexet

Museiplan 2, Östersund | 063-15 03 00
jamtli.com | vandrarhemmet@jamtli.com

Cronstads väg 2, Frösön
063-16 50 00 | frosoparkhotel.se

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

Hotell Emma

Best Western Hotell Ett

Hotell Jämteborg

Kvarnsved vandrarhem

STF Östersund Ledkrysset

Arctura Lodge & Konferens

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

Prisvärt, personligt hotell, 2 km fr
centrum. Relax m bastu, varm pool,
gym. Nyrenoverad lobby och bar.
Motionsspår. Stor parkering. WiFi.

Centralt m stor fri parkering. Nära
butiker/restauranger, ändå lugnt
beläget. Lobbybar och uteservering.
Frukostbuffé, wifi, bastu, biljard.

Kvarnsved Vandrarhem på Frösön. 4-6
bäddsrum, kök, tvätt, allrum. Uthyres
rumsvis. Från 650 kr/natt.

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.

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

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

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

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

ÖSK-vägen 10, Östersund
070-678 75 66

Hotell Linden

Hotell Stortorget

Hotell Zäta

Lits Camping & Kanoting

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

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.

Sandvikens Camping
& Stugby

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

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

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

Fröjavägen 64, Frösön
070-268 19 95

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

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

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

LÄS MER OM BOENDE PÅ
VISITOSTERSUND.SE
Sure Hotel by Best Western
Älgen

Pensionat Björnen

Familjärt och prisvärt hotell nära järnvägsstationen. Fri tillgång till trådlöst
internet. I priset ingår frukost.

Prisvärt pensionat nära järnvägsstationen. Reception på Hotell Älgen.
Olika typer av rum, kontakta oss för
mer info.

Storgatan 61, Östersund
063-51 75 25 | hotelalgen.se

Storgatan 62, Östersund
063-51 75 25 | hotelalgen.se
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Pensionat Svea
Bed & Breakfast

First Camp Frösön-Östersund

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

Vackert beläget m utsikt över Storsjön
och Östersund. Självhushållsstugor
med 4/6-bäddar, enkla campingstugor
4-bäddar. Minigolf & vedeldad bastu.

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

Rödövägen 3, Frösön
0771-10 12 00, 063-432 54 | firstcamp.se
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I våras utnämndes Östersund till Sveriges bästa
citykärna! I Östersund kantas gränderna i city 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.

Kaserngatan
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Apoteket Kärnan

Brukat

Burmans skor

SNÖ of Sweden Outlet

Storsjöhyttan

Svedberghs Guld

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

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

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

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

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

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

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

Prästgatan 40
063-51 16 26 | svedberghsguld.se

Kärnangallerian, Prästgatan 45
apoteket.se
4

Storgatan 42
079-337 64 83 | brukat.se

5

Prästgatan 38
063- 51 12 97 | burmansskor.se

Gamla Brandstationens innergård
063-12 01 41 | Regementsg 23
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med flera

Cervera

Drejeriet Butik & Galleri

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

Butik & galleri som drivs av 14
konsthantverkare/konstnärer.
Närproducerade och handgjorda
produkter. I galleriet visas samtida
keramik och glas.

Prästgatan 46
063-13 39 30 | cervera.se

7

Hamngatan 7
063-13 35 33 | drejeriet-keramik.se
8

Svenssons ramar

TeloGott

Turkos Klinik & Butik

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

Inramningsbutik med konst och
utställningar. Certifierad konstinramare med mästarbrev. Öppettider
sommar: mån-fre 11-17

Vi erbjuder ett handplockat sortiment
av konfektyr, choklad, delikatesser,
te, kaffe & cigarrer. Eget kafferosteri.
Uteservering med glass.

Storgatan 19
063-434 40 | frosohandtryck.se

Storgatan 42
063-12 58 52 | svenssonsramar.se

Prästgatan 40
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.

Frösö Handtryck
General Store

9

Gaupa Hantverk

Hamngatan 12

Hudateljén by Allavie Clinic

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

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.

Hamngatan 12
063-51 02 99 | hamngatan12.se

Storgatan 34
063-51 25 45 | allavieclinic.com

Zätagränd 1
076-9456515 | gaupa.se

10
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19
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Turistcenter

Inlandet

Kärnan Galleria

Mittpunkten

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

En plats – Massor att upptäcka! Mode.
Inredning. Blommor. Skönhet. Teknik.
Bokhandel. Apotek. Café. Pressbyrå.
Glasögon. Leksaker. Paketombud.
Ost & chark. Välkommen in!

20 butiker under samma tak, eget
parkeringsgarage och generösa
öppettider. Mittpunkten – One Stop
Shopping!

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

Kyrkgatan 66 | mittpunkten.net

Prästgatan 45 | #kärnangalleria
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Köpmangatan 34 | 063-12 23 13
turkos.se | Instagram: turkossweden

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

Öppet:
27 april–28 juni mån–tor 10–13
Från 29 juni mån–fre 10–15
Dag före helgdag stänger vi kl 15. Midsommarafton stängt
Vi erbjuder våra gäster gratis WiFi – Välkommen in!
Du träffar oss också via mail info@visitostersund.se på Facebook och Instagram.

visitostersund.se

visitostersund.se
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Tryggt boende
för dig 65+
Flytta in
få två hy senast 1 nov –
resfria m
ånader!
L äs m e r
p å vå
r hemsid

Trygghetsboendet
Stallmästaren
Ett aktivt boende på 72 hyresrätter
för dig som fyllt 65 år. Här kan man
umgås, laga mat tillsammans eller
bada bastu. Trivselvärdar finns på plats
för att bland annat anordna frivilliga
aktiviteter. Varje lägenhet är utrustad
med egen diskmaskin, tvättmaskin,
torktumlare, samt helkaklade badrum.

a.

Sök
idag!

Bouleban

Välkommen till ett bättre boende!

or, utegym
Mer trivse och odlingslådor.
l i vardagen
!

Kontakta oss gärna för en privat visning:
www.ostersundshem.se/stallmastaren
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