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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 är en världsledande arena för vinterparasport. Den 25 januari till 1 februari står  

Östersund värd för världscupen i Para Nordic Skiing. Under världscupveckan kommer omkring 

320 paraatleter för att tävla i längdskidor och skidskytte på Skidstadion. Och redan nästa vinter 
2023 hålls inte mindre än 5 para-VM i regionen. Men redan innan paratävlingarna så kommer 

världens bästa skidskyttar hit för att göra upp i världscuptävlingar som sträcker sig över två  
helger 26 november–5 december. Vi är vana att se längdåkare och skidskyttar på skidstadion, 
den 9-12 mars blir det ändring på det. Då går draghunds VM. Med 1200 hundar, 250 hundförare 

från 25 nationer och 750 starter kommer det bli ett riktigt hundliv. 

Mysig stadskärna och ett varmt värdskap! När svenska folket har fått tycka till hamnar  
Östersund i topp vad gäller bemötande och värdskap. Vi är också stolta över vår mysiga stadskärna 
och våra unika butiker som du bara hittar här. Ett snöbollskast från city och Stortorget, nere vid 
Storsjön, öppnar Vinterparken den 5 februari. Här finns långfärdsskridskobanor, promenad-
vägar, skridskolek, snöplaya och skidspår. 

Vi ser fram emot en fantastisk vinter och hoppas du ska trivas hos oss!

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Ansvarig utgivare: Destination Östersund | Kontakt: elisabeth.richardsson@destinationostersund.se
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@moosegarden

olsson

#HJÄRTAÖSTERSUND

Det finns gott om instagram- 
vänliga 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.

@hotellostersund

@republikenbarochkok

@storsjoyran

@per_danielsson

@jamtli_ostersund

@steinstina@tikiostersund

@sofiaekerot

@strandbergic

@nypa72

4 visitostersund.se



6 visitostersund.se visitostersund.se 7

Inget slår väl ett besök på en traditionell jul-
marknad eller en julkonsert när det gäller att 
skapa julstämning? Doften av glögg, värmen från 
brinnande eldkorgar, bodar fyllda med hem-
gjorda delikatesser eller stämningsfull skönsång. 
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Juleljusen på Stortorget och runt gatorna i city är tända 
från mitten av november och det råder en härlig julstämning 
i Östersunds stadskärna med de tiotusentals lampor som 
lyser upp i träd och på julgranar utanför alla butiker. Från 
slutet av november och ända in i januari arrangeras en rad 
evenemang i Östersund som skapar julstämning. 

På följande sidor hittar du våra tips.

Folk och Fest
Vintern invigs med en härlig kväll på stan den 26 november. 
Artistuppträdanden, sing-a-long och hyllningar står på  
programmet. Läs mer på visitostersund.se

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. 28 nov, 1, 12 och 19 december. Biljetter finns hos  
nortic.se och Turistcenter.
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Julkryssning ombord M/S Thomée
I november är det premiär för julbord ombord 
på anrika M/S Thomée. Från den 19 november till 
den 11 december styr hon ut på Storsjöns mörka 
vatten, medan du njuter av ett klassiskt julbord 
med lokala smaker. sirwinston.se/thomee

Tomten flyttar in på Stortorget
Under december kan du spana in i tomtens stuga 
på Stortorget. Lämna din önskelista och har du 
riktigt tur kanske någon tomtenisse är farten.

Sveriges Julgran
På torget hittar du också Sveriges Julgran som i år 
pyntas i en hyllning till nyligen bortgångne Evert 
Ljusberg, Republiken Jämtlands president.  
Fredag den 26 november sker invigning med 
stämningsfull körsång.

Jamtli – Sveriges Julmuseum
Julen börjar på Jamtli. Den 24 november invigs 
årets upplaga av Jamtli, Sveriges Julmuseum. Glän-
ta på julkalenderns luckor, möt lucia, julbocken, 
jultomten och lär dig mer om julens alla traditio-
ner. Julmuseum pågår till och med den 6 januari.

Julmarknad på Jamtli 3-5 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 gedi-
get 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 Lillhärdals-
gården ett måste, här kan barnen lämna in sina 
önskelistor till Tomtefar och tomtemor. 

Julkonserter
Inget skapar julstämning såsom en julkonsert. I 
Juletid med Marcos Ubeda, Elisa Lindström, och 
Magnus Johansson, I väntan på Sjulsmäss med 
Ellen Sundberg, Safoura Safavi , Triakel och Hoven 
Droven och Anna-Lottas jul är några av alla artis-
ter som står på våra scener innan jul. JAHA med 
bland annat Anna Brandt och Jan Löfgren och 
körerna Cantilena, Octava och Decibel uppträder i 
stans vackra kyrkor.

Julshower
Julmusik av det rockigare slaget i kombo med 
julbord bjuds bl a av Patriks Combo på Gamla 
Teatern, Hucken Band på Restaurang Tiki och Lars 
Vegas Trio och Smalare än Thord på Marité. 

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

Julens smaker
På restaurang Hov hittar du det klassiskt svenska 
julbordet med jämtländska specialiteter och ett 
helt rum fyllt av efterrätter och julgodis. Andra 
som serverar julbord är t ex Kitchen & Table, 
Gamla Teatern, Restaurang Tiki, M/S Thomée, 
Marité och Tivars Gårdsmejeri.
Startar du hellre dagen med en mysig julfrukost 
kan du boka plats på Jazzköket, Hamngatan 12, 
och Clarion Hotel Grand.

På Klappjakt?
Redan den 27-28 november är det Marknad i 
Advent på Lon, lördag den 11 december invigs 
konstnärskollektivet Drejeriets årliga julutställning 
och helgen 18-19 december är det julmarknad vid 
Kyrkås Kulturgård. I stadskärnan håller många av 
butikerna extraöppet söndagar under december 
och den 21 december under tomtenatta har 
många öppet till 20. 

Fler juliga 
evenemang, tider, 
priser och biljetter 

hittar du på:
visitostersund.se
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Totalt väntar 10 tävlingar under 5 tävlingsdagar 
och sällan har förväntningarna på det svenska 
skidskyttelandslaget varit högre. 

Landslaget firade fina framgångar förra säsong-
en och har chans att ta medalj i alla discipliner, 
så passa på att heja fram dina favoriter nu när 
det äntligen är möjligt att uppleva spänningen på 
plats igen. Det är högt tryck på biljetter så det kan 
vara bra att köpa biljett i tid för att säkra din plats 
i spåret eller på läktaren. I publikområdet uppe 
på arenan kommer det att finnas ett barnområde, 
sponsorby med utställningar, prova på skytte och 
mat till försäljning.

VÄRLDSCUP-
PREMIÄR
med hela världseliten på plats
Guld till Sverige? Vem kommer att stå på podiet?  
Förbered dig på ett nytt drama när världseliten samlas för att göra upp om 
säsongens första världscuppoäng på Östersunds skidstadion med start den 
27 november.

Nordiska Ungdomsspelen är öppen för barn 
mellan 9-16 år som under två dagar tävlar i gre-
narna slalom, ski cross, längdskidåkning, ishockey, 
friidrott, brasiliansk Jiu Jitsu, tennis, curling, basket 
och i år även badminton. NUS är även öppet för 
idrottare med funktionsnedsättning, en satsning 
som görs i samverkan med Jämtland Härjedalens 
Parasportförbund. Nya paragrenar för i vinter är 
snöskolöpning och basket.

Tävlingarna inleds med invigning och en sprint 
på det snöbelagda Stortorget den 25 februari.  
I år hoppas man på närmare 3 000 starter av  
2 000 deltagare. Lägg sedan till ett medaljparty på 
lördagskvällen för alla som deltar och idrotts-
festen är ett faktum.

Passa på att heja fram dina favoriter, alla arenor 
ligger stadsnära och för den aktiva som är in-
tresserade av flera sporter går det förstås bra att 
ställa upp i mer än en gren under tävlingshelgen.
nordiskaungdomsspelen.se

RÖRELSEGLÄDJE UNDER EN UNIK 
IDROTTSHELG 25-27 FEBRUARI

NORDISKA
UNGDOMSSPELEN

Tänk dig energin när hundratals barn och ungdomar samlas för att tävla i 
olika vinteridrotter under en två dagar lång idrottsfest. Skratt, gemenskap, 
spänning och någon enstaka tår, men allra mest ren och skär idrottsglädje.

27 november  
11.45 Distans Damer, 15.00 Distans Herrar

28 november 
11.00 Sprint Damer, 13.45 Sprint Herrar

2 December 
13.45 Sprint Damer, 16.30 Sprint Herrar

4 December 
13.00 Jaktstart Damer, 15.10 Stafett Herrar

5 December 
12.35 Stafett Damer, 15.15 Jaktstart Herrar

Biljetter: worldcupostersund.se  
och Östersunds Turistcenter

PROGRAM

visitostersund.se 11
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27 januari till 1 februari står Östersund värd för 
världscupen i Para Nordic Skiing. Under världscup-
veckan kommer omkring 320 paraatleter för att 
tävla i längdskidor och skidskytte på Östersunds 
skidstadion. På tävlingsschemat står tre tävlingar 
inom längdskidåkning och tre tävlingar inom skid-
skytte med bl a sprint, distans och lagstafett.

VINTER- 
PARASPORT

Östersund – världsledande arena för

DRAGHUNDS- 
VM 2022
Med 1200 hundar, 250 hundförare från 25 nationer och 750 starter skapas 
ett riktigt hundliv på Östersunds skidstadion under 9-12 mars.

visitostersund.se 13

Östersunds skidstadion är ofta skådeplats för 
längd- och skidskyttetävlingar men nu i vinter är 
det premiär för en ny form av tävlingar när Drag-
hunds-VM kommer till stan. 25 nationer deltar där 
merparten kommer från Europa och Ryssland, 
men på plats finns även riktigt långväga ekipage 
med hundar och förare från Nya Zealand.

Under VM tävlas det i två olika stilar; släd-
hundsstil och i nordisk stil. I slädhundsstilen körs 
ekipagen med hundar framför släden och antalet 
hundar bestämmer klass och distansen. I nordisk 
stil kör en skidåkare med hundar framför sig, an-
tingen med enbart lina mellan sig och hundarna 
eller med pulka mellan åkaren och hundarna.

I Draghunds-VM i Östersund får enbart de fyra 
renrasiga polara hundraserna delta; Siberian 
Husky, Grönlandshund, Samojed och Alaskan 
Malamute. Tävlingarna kommer att avgöras inom 
klasserna sprint och medeldistans där banorna 
är mellan 5 och 40 km långa. Varje ekipage kör 
totalt tre heat och bästa totaltiden avgör.

Start och mål kommer att vara på 
Östersunds skidstadion där du också 
hittar ett publikområde med utstäl-
lare, försäljning och servering.

Redan 5-6 februari finns 
möjligheter att se hundar tävla 
då VM-banorna ska testas i 
Östersund Sleddog race, då 
är tävlingen öppen för alla 
hundraser. 

Program och tider på: 
ostersund2022.com

Som alla idrotter idag är det stora krav på 
utrustning. Slädarna av carbon eller alumini-
um och medarna vallas på samma sätt som 
inom längdskidor. Plus att alla hundar samti-
digt måste vara på topp som föraren.

Varför skäller och skriker hundarna i 
starten? Draghundar älskar att springa vilket 
de talar om. Så fort de tagit sina första steg 
blir de helt fokuserade på att springa och det 
blir tyst.

VISSTE DU ATT:

Vinterns tävlingar, tillsammans med det B-VM 
i paraishockey som kördes här i Östersund i 
september, är startskotten för World Para Snow 
Sports Championships 2023. Då blir det hela 5 
världsmästerskap samtidigt i regionen. 

I Östersund kommer parasporterna längdskidor, 
skidskytte och paraishockey genomföras, i Åre 
körs alpint och i Klövsjö snowboard. 

– Det är nästan som ett Paralympics, det är bara 
curling som saknas, säger Fredrik Andersson 
eventkoordinator på Parasport Sverige. 

Men redan i vinter kan vi alltså se världscup i  
paralängdskidor och paraskidskytte i Östersund 
och ett av medaljhoppen är hemmaåkaren  
Zebastian Modin som har flera stora mästerskaps-
medaljer i bagaget. Det är upplagt för högklassiga 
och spännande tävlingar på Östersunds skid-
stadion.
winterparasport.com
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Östersundsrevyn 20 års jubilerar
Östersundsrevyn fyller 20 år och firar med en 
jubileumsshow på Storsjöteatern med premiär 
5 januari. Revygänget som många gånger fått ta 
emot priser för sina nummer vann nu senast SM 
i sketch under Revy SM 2021. Östersundsrevyn 
innehåller allt från buskis till sitcom, från glad 
sång och dans till stillsam eftertänksamhet. En del 
nummer är lokala men merparten har nationell 
och global karaktär. Biljetter och mer information: 
ostersundsrevyn.com

Norrlands Största Dansbandsgala
11 december fylls Östersund Arena till tonerna 
av dansbandsmusik när Sveriges genom tiderna 
största dansband bjuder upp till dans. Upplev 
återföreningen mellan Vikingarna och Christer 
Sjögren, dansa till Lasse Stefanz och jämtländska 
Jannez. Under veckan blir det också hyllnings-
konsert, dansbandsafterwork med mera.
Biljetter till eventen på nortic.se

Maltfestivalen
19 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.

På scenen
Scenkonst Östersund arrangerar varje år ett stort 
antal föreställningar med dans, dramatik, musik 
och komedi, ofta i samarbete med Riksteatern. 
Under våren visas bl a AEdnan – 3 generationer 
samiska kvinnor i ett episkt prisbelönt drama och 
För evigt med Ison och Fille. Confessions Winter 
Stand Up Tour, Småstadsliv, Mamma ljuger och 
Om att våga flyga är andra exempel på scen-
framträdanden. På stans musikscener spelar bla 
Petter, Sabaton, Chris Kläfford, Mikael Wiehe, 
Ellen Sundberg och Östersunds Rockfest.

FLER EVENEMANG I VINTER
Gregoriemarknaden
Gregoriemarknaden är årligen återkommande 
och en tradition med tusenårig historia. Här 
fyndar du alltifrån goda lokala delikatesser och 
pälsmössor till hantverk och hushållsprodukter. 
10-12 mars i Vinterparken/Östersunds hamn.

Basket och Hockey
Jämtland Basket (herrar) och Östersund 
Basket (damer) spelar båda i högsta 
ligan. Jämtland Basket har inlett sä-
songen stenhårt med 9 raka vinster 
och en basketmatch i Sporthallen 
är ofta en högljudd och fartfylld 
upplevelse. 
Östersunds IK tar emot i Hockey-
ettan Norra i Östersund Arena. 
Matchbiljetter:  
jamtlandbasket.se  
ostersundbasket.se  
hockeyettan.se/ostersunds-ik

Fler evenemang 
 hittar du på  

visitostersund.se
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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 uppfriskande lång-
promenad på Frösön styr du istället kosan mot 
Hotell Frösö Parks hotellfrukost med hela den 
jämtländska fjällvärlden som morgon-tv. 

En kortare promenad tar dig till Tages på Frösön 
med frukost, dagens längsta lunch och hemgjorda 
burgare. Nummer ETT är en pärla för brunch 
hela dagen. Hamngatan 12, serverar god fika 
och lättare lunch, här kan du också hänga kvar 
på vinprovning, tapas eller inspireras av vacker 
inredning. 

Ecocaféet – 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. Dagens vegetariska och 
veganska är alltid något extra. 

Café Norra Station, som rymmer kafferosteri och 
galleri Lux för den som vill insupa kultur. Här spe-

lar de lokala smakerna huvudrollen. Stationens 
galetter med råvaror från regionen låter Jämtland 
möta Frankrike på ett fantastiskt sätt.

Restaurang Vineri Ripan serverar mat på kling-
ande italienska. La Fabbrica del Gusto erbjuder 
ett brett spektrum av goda rätter och är mycket 
omtyckt av både par och barnfamiljer. 

På Republiken Bar & Kök kan du smaka ungs- 
bakad fjällröding och sotad tartar på älgkött.  
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 Öst-
ersund är värt att besöka igen, för matens skull.

Klassiska pubrätter av god kvalitet serveras på 
Sir Winston och Dalwhinnie. På Grekiska Grill 
& Bar präglas menyn av traditionella grekiska 
rätter med högkvalitativa råvaror och en touch 
av Sverige. På Tiki Grill & Drinks kan man spela 
bowling, biljard och shuffleboard och sedan äta i 
restaurangen som är inspirerad från Hawaii.

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. Man kan riktigt känna hur stolta våra restauranger är 
över att ta vara på, och förädla, de fantastiska råvaror som Jämtland erbjuder.



18 visitostersund.se visitostersund.se 19

Frösö Handtryck
Vi startar på Storgatan 19, vid Frösö Handtrycks 
General Store. 1946 startade Frösö Handtryck 
och är idag ett av få kvarvarande handtryckerier i 
Sverige. Inspireras av tidlösa mönster av välkända 
formgivare. 

Treakel
Älskar du lakrits? Sväng ut på 
Stor torget för att hitta Treakel 
Lakritsbutik, kvalitetslakrits i olika 
smaker från en rad leverantö-
rer. Kanske blir “Heta Svensk-
djävlar”, världens saltaste 
lakrits som möter världens 
starkaste chili en ny favorit?

Inlandet
I gränden ovanför torget, på 
Samuel Permans gata 10, ligger 
butiken Inlandet. Här hittar du hoodi-
es, kepsar, t-shirts, goggles, skateboards, 
snowboards och allt annat som hör det riktigt 
sköna utelivet till.

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.

Telogott
Längs gågatan ligger stans mest väldoftande 
butik. På höga hyllor trängs smakrik choklad, 
handgjorda praliner, salt och söt lakrits och  
såklart deras egenrostade kaffe.

C:nen
Mitt emot Telogott hittar du C:nen, en samlings-
plats för kreativa entreprenörer som brinner för 
hållbar utveckling. Här kan du handla livsmedel 

på lösvikt hos Vågen Zero Waste, gå på workshops 
och botanisera bland konst och design. 

Jazzköket Saluhall
Vi fortsätter längs gågatan till Jazzköket Saluhall. 
Här kan personalen allt om våra lokala råvaror 
och hur de tillagas på bästa sätt. Köp med kött, 

fisk, ost eller någon av de goda luncherna, ofta 
med fokus på vegetariskt eller veganskt. 

Big Lake Coffee
Vi går till Hamngatan 19, till Big  
Lake Coffee, Östersunds special- 
kaffebar, hantverks kafferosteri 
och kaffebutik. Här bjuds på olika 
ursprungskaffe, unika bryggme-

toder och lokala bakverk. Stanna 
till och njut. OBS under vårvintern 

flyttar Big Lake Coffee till Biblioteks-
gatan

 
Hamngatan 12

Vi går ner mot Storsjön, till 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. Här arrangeras 
ofta vinprovningar och avsmakningar.

Fin InUnder
Längre ner på Hamngatan hittar du Fin InUnder. 
En skatt för dig som söker underkläder, badkläder 
eller nattplagg och som sitter precis där de ska.

Brukat
Vi avslutar promenaden på Storgatan 42, i en av 
stans återbruksbutiker. Här visas secondhand- 
kläder på ett sätt som aldrig förr. Vackert upp-
hängda, i snygga kombinationer och med ett 
utbud anpassat efter säsong.

UNIKA BUTIKER 
DU INTE FÅR MISSA
Östersund är och har alltid varit en handelsstad. Här finns de små unika butikerna 
som specialiserat sig och de välkända kedjornas bredd. Följ med på en  
stadspromenad till några av Östersunds guldkorn.

Det här är bara ett  
urval av Östersunds 

många småbutiker. Fler 
butiker och shopping- 

tips hittar du på  
visitostersund.se

18 visitostersund.se
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Inne på Jamtli finns underjordiska utställningar, 
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 Överhogdalsbona-
derna, de över 1000 år gamla 
textilvävnaderna som är de 
äldsta i Europa funna ovan 
jord. Utställningarna passar 
både vuxna och barn som 
nyfiket vill lära mer.

När du kliver in genom den 
stora munnen till utställning-
en ”MAT” är det början på 
en upplevelse där du kommer 
upptäcka många nya aspekter 
runt maten vi äter, har ätit och den 
vi kanske kommer att äta. Det skiljer 
mycket vad vi gillar att äta idag och vad vi  
ätit historiskt, i utställningen visas olika trender 
och maträtter som ger chansen att fundera över 
hur du äter och varför, mer än för att bli mätt. 
Kommer du äta insekter i en snar framtid? Hur 
länge klarar du dig i en matkris?

 Styr sedan stegen till Nationalmuseum Jamtli 
och en stunds berättande måleri. I årets utställ-
ning ”Nordiska myter”, får vi möta 1800- 
talets berättande bildvärld i form av storska-
liga historiemålningar, motiv ur den nordiska 

mytologin och sagoböckernas magiska 
illustrationer. Utställningen inne-

håller verk av bl a Carl Larsson, 
Elsa Beskow, Ernst Josephsson 

och John Bauer.
 
Jamtli är också ett frilufts-
museum, året runt. Promene-
ra bland djur och historiska 
gårdar och miljöer från 1785 

och fram till modern tid. Lek 
med trädjuren i lekladugården 

vid Hackåsgården, strax nedan-
för ligger ångaren Thomée i lagom 

storlek för de minsta.
 

ÖPPETTIDER
Tisdag–söndag kl 11–17.  

Onsdagar öppet till kl 20.30.
Ute på friluftsmuseet är det alltid öppet.

Läs mer på jamtli.com

JAMTLI
– alltid något att se och göra
Med både fasta och tillfälliga utställningar, friluftsmuseum med historiska 
miljöer och Nationalmuseum Jamtli med konst från Nationalmuseum i 
Stockholm, är Jamtli en heldagsupplevelse för hela familjen.

visitostersund.se 21

Nationalmuseum Ängsälvor, Nils BlommérUtställningen Mat

Nationalmuseum Nordiska myter
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Padel, Klättring och Skate
Östersund och Frösön erbjuder flera  
Padelhallar för den som är sugen att utmana 
familjen. I Östersunds skatehall Bangården kan du 
testa familjeskate eller öppen skate och visa dina 
bästa tricks.  
Gillar du klättring är ett besök på Östersund 
Klättercenter ett måste. Repklättring, Bouldering, 
barnklättring, kurser, café och butik.  
ostersundsklattercenter.se 
facebook.com/osdbradklubb

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.

Tama älgar
På Moose Garden i Orrviken 15 km utanför Öster-
sund kan du följa med på en guidad visning, lära 
mer om det ståtliga djuret och klappa de tama 
älgarna. Se hemsidan för guidetilfällen.
moosegarden.com

VINTERKUL FÖR 
FAMILJEN

I Östersund kan vi ofta stoltsera med en fin vinter, 
snö, kyla och ett vintrigt landskap. Så ge er ut och 

hitta på roliga aktiviteter med familjen.

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 sidan 26.  
Utförsåkning sidan 28. 

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 vattenrutschkanorna: 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

22 visitostersund.se
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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

Strike 
En helt ny bowlingbana finns i Multi Challenges  
lokaler, blir ni hungriga så ligger Tiki Grill & 
Drinks också i lokalerna med massa gott att äta 
och dricka. 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 de olika simulatorerna, t ex golf, 
fotboll eller skytte. 
bowlinghallenostersund.se
multichallenge.se

Jamtli
Lär om historien på ett lekfullt sätt. Inne i museet 
åker du rutschkana genom Storsjöodjurets mage, 
ner till de underjordiska utställningarna där du 
bl a möter vikingatiden och samisk kultur. I utställ-
ningen ”MAT” upptäcker du många nya aspekter 
runt maten vi äter, har ätit och den vi kanske 
kommer äta.
I Nationalmuseum Jamtli visas utställningen 
”Nordiska myter”. Här får vi möta 1800-talets 
berättande bildvärld i form av storskaliga historie-
målningar, motiv ur den nordiska mytologin och 
sagoböckernas magiska illustrationer. Jamtli är 
också ett friluftsmuseum, året runt. Promenera 
bland djur och historiska gårdar och miljöer från 
1785 och fram till modern tid. 
Läs mer om Jamtli på sidan 18.
jamtli.com

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

Spa
Ladda ny energi ihop med barnen. Ta med dem 
på relax med pooler ute & inne och och varma 
och sköna bastur. På nyöppnade Cloud Spa, mitt 
i stan får ni en vacker utsikt på köpet. Öppet för 
barn alla dagar 9-12, utökat under skolloven.  
På Frösön ligger Frösö Park Spa med barnöppet 
under måndag-torsdag 15-17, fredag-söndag 9-14. 
frosoparkhotel.se/spa
hotellostersund.se/cloud

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 långfärdsskridsko-
banan Medvinden. Där hittar du också Barnens 
Skridskolek med gupp och islabyrinter. Uthyrning 
av långfärdsskridskor i Vinterparken. Ska du ut 
och åka på naturisar finns utrustning att hyra på 
Stadionbutiken på skidstadion.
stadionbutiken.se

City Play
Ladda hem CityPlay- 
appen för Östersund.  
Där hittar du skattjakter  
och andra uppdrag.
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VINTERPARKEN  
– en efterlängtad mötesplats

Kalla nätter och värmande vintersol är 
den perfekta kombon för att njuta av 
fina vinterdagar. Den 5 februari, när 
isen ligger tjock är det premiärdags 
för Vinterparken och Medvinden.

Långfärdsskridskobanor, promenadvägar och 
skidspår som sträcker sig miltals över Storsjöns is. 
På Vinterplayan ute på isen står solstolarna upp-
ställda liksom eldstäder som tänds varje dag.  
Grilla din egen lunch eller köp med dig nåt 
gott och njut av vårsolen. I Sjöbutiken kan du 
hyra utrustning för långfärdsskridskor, pulkor, 
åkmadrass och hjälm när barnen vill utforska snö-
borgen eller åka linbana. De allra yngsta stannar 
till i Birgers Lekland med pulkabacke och Sveriges 
största skridskolek, en äventyrsdel med hinder 
och banor i is. 

Strax intill hittar du Vinterbadet med bastu, 
badtunnor utomhus och för den modige en isvak 
i Storsjöns mörka vatten. Vinterbadet håller öppet 
med drop in för allmänheten tisdagar och sönda-
gar, annars för förbokade grupper.

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 på naturis. På 
kvällarna lyser vacker effektbelysning upp isen.
I parken finns även Vinterparkens minimuseum 
med ett antal utställningar under säsongen.
För aktuellt program och årets nya happenings, 
kolla in vinterparken.se
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Östersund är fullt av dem, längdskidåkarna. Många av våra största svenska 
profiler inom längdskidåkning och skidskytte bor och tränar i Östersund, men 
ännu fler är de som 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
Östersunds skidstadion, nationalarenan för 
skidskytte, håller världsklass. Det intygar bland 
annat skidskytteeliten varje år när världscupen kör 
sin premiär här. På Östersunds skidstadion finns 
89 km preparerade spår att välja mellan. Här hittar 
du 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-kilomtersspåren. 
Här finns vindskydd, flacka myrar med fjällkarak-
tär 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, 10 km 
enkel väg. Runt Svartsjöarna finns också längd-
spåren i Fursteli. Upp till 17 km spår länkade med 
Svartsjöspåren och Löfsåsen. Spåren i Fursteli, 
Svartsjöarna och Löfsåsen sköts ideellt så kolla 
aktuell spårstatus i förväg på sociala medier och 
glöm inte att swisha ditt spårbidrag.

Fler härliga spår
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. Småkupe-
rad 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.

Vidd med vy
I februari när vinterparken öppnar letar sig njutar-
na till sjön. Med milsvid utsikt kan du åka kilometer 
efter kilometer på preparerade längdspår på Stor-
sjöns 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.

Öppet: Skidstadion håller öppet 7-22,  
övriga tider prepareras spåren och tillträde är 
ej tillåtet.

Spårpreparering: På ostersund.se/skidspar 
hittar du aktuell spårpreparering.
Skidutrustning: I Stadionbutiken på skid-
stadion kan du hyra och köpa pjäxor, skidor, 
stavar och annan utrustning.
Skidlektioner: kan du bl a boka hos Tord  
Wiksten på https://tordwiksten.com/skidkurser
Ombyte/Dusch/Bastu: Finns i bottenvåning-
en i Mediacentret på Skidstadion. Omklädning 
och dusch öppet mån-sön 08.00-21.30.  
Bastu öppet mån-fre 15.30-21.30, lör-sön 
10.30-21.30.
Spåravgift: För skidåkning i motions- och  
tävlingsspåren i skidstadionområdet tas 
en spåravgift ut (stadionplatten, världscup-
spåren, motionsspår Björnberget 2.7 km 
(blå/gul), motionsspår 3.5 km (röd/gul) samt 
motionsspår elljus 5.0 km (grön/gul).  
Du kan köpa ett dagskort eller säsongskort för  
70 kr/dag resp. 900 kr/säsong. Spårkort köps 
på Stadionbutiken, Ica Maxi eller Landbys 
Lillänge.  
Dagkort kan ni lösa med Swish. 123 189 73 05.

FAKTA LÄNGDSKIDÅKNING

LÄNGDSKID-
ÅKNING på riktigt, för alla

TIPS!

Kika gärna in i Face-

bookgruppen Längd-

spår Östersund – här 

delar entusiaster 

med sig av tips och 

spåruppdateringar.
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Gustavsbergsbacken
Som en stilig stadssiluett lyser Gustavsbergsback-
en upp Östberget när du står i stan och blickar 
mot väster. 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 med knapplift. I  
anslutning till backen ligger en värmestuga där 
det finns fika att köpa.

Ladängen
Ladängen är skidbacken på andra sidan Öst-
berget. Samma liftkort gäller och bär du skidorna 
några meter så kan du gå emellan backarna. Lad-
ängen 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.

Om snömängden tillåter finns även Litsbacken, 
ca 3 mil från Östersund.

När du är i Östersund behöver du inte åka till fjällen för att hitta skidbackar. 
Bara några minuter från Östersunds centrum finns både Gustavsbergsbacken 
och Ladängen som passar såväl den drivne skidåkaren som nybörjaren.

Öppettider och Liftkortspriser:  
ostersund.se/skidbackar

Hyra av utrustning: Lagg & Hoj vid Gustavs-
bergsbacken lagghoj.se
Skidskola: Du kan bl a boka lektioner via 
AktivUt och Lagg & Hoj
Fika: Föreningsdrivet fik i Gustavsbergs-
backen och en värmestuga. Värmestuga i 
Ladängen + grillplats.

FAKTA SLALOM

SLALOM
 mitt i stan
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VINTER-
TRÄNING

Med nästan nio mil preparerade skidspår, en 
slalombacke mitt i staden och härliga prome-
nadstråk 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. Kolla in visitostersund.se/vin-
tercykling och fb-gruppen Happyride 
Östersund för turtips.

På Östersunds Skidstadion 
kan du boka lektion för att 
lära dig grunderna i längd-
skidåkning eller utveckla 
din befintliga förmåga. 
Välj mellan klassiskt och 
skate. Det kanske behövs 
en teknikgenomgång inför 
Vasaloppet? Kombinera 
gärna aktiviteten med en 
skidskyttekurs. 
Tordwiksten.com

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. 
Populära stigar trampas snabbt upp. Via Face-
bookgruppen Beaktiv – Träningsforum i Öster-
sund får du tips på löprundor och träning i grupp. 

Läge för en promenad? Östberget runt eller 
Hälsans Stig med utgångspunkt i Badhusparken 

är två härliga sjukilometersrundor med fina 
vyer. På Bynäset på Frösön finns en 

7 km lång stig med utsikt över 
Åreskutan och Oviksfjällen som 

passar fint när vårvintern är 
här och stigarna börjar tina 

fram igen. 

För dig som hellre tränar 
inomhus erbjuder Frösö 
Park Hotel & Spa varje 
vecka såväl yoga som funk-
tionell träning. Bor du inte 

på hotellet kostar det 150 kr 
per pass och bokas i förväg. 

Passa också på att utmana dig 
själv eller en kompis i hinderba-

nan och utegymet utanför hotellet!

Det finns flera padelbanor i Östersund och 
på Frösön. Saknar du någon att spela med, kolla 
in fb-gruppen Padelkompisar Östersund, öppen 
för alla.

Mer information om träning finns på  
visitostersund.se

Räds du inte lite frost i håret  
ger träning utomhus en extra 

skjuts åt kropp och knopp.
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Kalla bad
För den som är sugen på att vinterbada ute i natu-
ren finns många ställen att välja på. Är du beredd 
att själv såga upp ett hål är möjligheterna förstås 
oändliga. I Surfbukten finns en vak som under-
hålls hela vintern, håll utkik på facebookgruppen 
Vinterbad Östersund för dagsaktuell information. 

Vinterbadet
I Östersunds hamn hittar du Vinterbadet. Vedel-
dade badtunnor, bastu, relaxavdelning och förstås 
– en isvak. Öppet för allmänheten tisdagskvällar 
och söndagar men du kan också boka Vinterbadet 
för kompisgänget eller jobbfesten. 

Frösö Park Hotel Spa
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. Andas in, 
slappna sedan av och njut. Frösö Park vann här-
omåret pris som Sveriges Bästa SPAupplevelse. 
Här hittar du flera olika bastuupplevelser 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

Cloud Spa & Wellness
Östersunds nyaste spaupplevelse Cloud Spa 
& Wellness finns beläget mitt i stan på Hotell 
Östersund. Inne på Cloud Spa möts du av jacuzzis, 
en torrbastu med utsikt över vackra Frösön, en 
aromatisk ångbastu och en upplevelsedusch som 
tar dig till Amazonas regnskogar. När du går vida-
re ut på takterassen väntar poolen med fantastisk 
utsikt över Storsjön. Här på taket bland molnen 
får du en lugn helhetsupplevelse mitt i stan.
hotellostersund.se/cloud

Storsjöbadet
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. 
storsjöbadet.se 

Spakliniken
Spakliniken har behandlingar för hela kroppen 
– massage-, ansikts-, fot-, och hudvårdsbehand-
lingar. Även akupunktur, ultraljud och laserbe-
handlingar. Du kan njuta av relaxavdelningen med 
torr- och ångbastu samt jacuzzi både inne och ute 
på takterassen. 
spakliniken.com 

Hamam & Spa
Hamam & Spa på Gamla Teatern erbjuder klas-
siska behandlingar, bubbelpooler, bastu och inte 
minst ett turkiskt Hamambad. Öppet för alla som 
vill njuta av en avslappnande stund. 
gamlateatern.se

• Ta med något varmt att dricka efteråt
•  Ta med badskor eller sandaler och vantar 

som du kan ha på dig när du badar
• Ta med varma kläder som är lätta att ta på

•  Rådfråga din läkare om du har högt blod-
tryck eller andra medicinska problem

• Bada aldrig ensam

TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU KALLBADAR

KALLA  
OCH VARMA  
BADSTUNDER 

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.

34 visitostersund.se
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Bra råvaror och ett gott humör
Det behöver inte vara omständigt att laga mat 
ute. Det viktigaste är bra råvaror och ett gott 
humör, sen löser sig det mesta. Korv och burgare 
funkar förstås alltid men vill du testa något annat 
kanske fisk i folie är ett annat alternativ eller 
grillad ost för vegetarianen och tacos på växtfärs 
för veganen.

”Det viktiga är att få vara tillsammans och alla kan 
ju hjälpas åt på något sätt när man lagar mat ute. 
En kanske letar ved, en annan gör upp elden med-
an några lagar maten och gör i ordning en fin sitt-
plats” säger Sandra. ”Jag brukar ta de grönsaker 
jag har i kylskåpet, hacka och lägga i små burkar 
så blir det enkelt att ta med sig. Jag använder ofta 
zucchini, haricot verts, tomater och paprika. Tofu 
om man vill ha det mer matigt och sedan är det 
gott att förkoka potatis hemma och fräsa på i pan-
nan över öppen eld. Jag har till och med gjort stekt 
ris på muurikkan, det blir jättegott” säger hon.

UTEMAT
Det finns väl inget härligare än att 
laga sin mat över öppen eld! Vi följde 
med Sandra Hallgren som är kock 
och vd på Ecocaféet ut till Andersön. 
Hon tar ofta med sig familjens  
muurikka ut i skogen. ”Det är rofyllt 
och så smakar maten så mycket  
bättre utomhus”, säger hon.

Välj en färs du gillar (idag använde vi vegan-
färs på sojabönor). 
Stek färsen med kryddor, cocktailtomater  
och majs. 

Värm bröden och fyll med de tillbehör du vill 
och har förberett, t ex avocado, ruccola,  
gurka, mango, hemmagjord vitlökssås, salsa-
sås, lime och koriander.

RECEPT PÅ MUURIKATACOS
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VINTERUTFLYKTER
runt Östersund

Östersund är staden i Jämtland med den unika 
 kombinationen av stadens puls och närheten till fjällen. Att ha  

fjällvärlden inom synhåll är inte bara vackert, det ger också möjligheter  
till utflykter och mer aktiviteter med staden som utgångspunkt.

Vinter hos skogens konung
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. 

Se moosegarden.com för kommande visningsdatum.

Persåsen
I Persåsen finns en skid- och kälkbacke där ni 
även åker med kälken i liften! Lån av kälke ingår i 
liftkortspriset. På med hjälmen och sedan ger ni 
er ut i backarna. Skid- och brädåkare åker i egna 
pister. Välj på en lite lättare 600 m lång bana, 
alternativt en lite brantare 1250 meter lång bana. 
Oavsett vilken ni väljer kommer det gå undan, 
det är säkert. Vill man ta det lite lugnare finns det 
även längdspår.

Skidåkning nedför
Från Östersund når ni flera alpina anläggningar 
inom 1,5 timmes resa. Gör en dagstur, hyr utrust-
ning och njut i backen. Det svåra är kanske att 
välja vilket område ni skall välja. Bydalsfjällen och 
Gräftåvallen ligger på andra sidan Storsjön, ett 
roligt äventyr kan vara att åka isvägen dit. Almåsa 
är de närmaste backarna, 5,5 mil från Östersund 
med en Storslalombacke som av många anses 
vara Sveriges bästa. Söderut ligger ett pärlband 
med fina backar i Klövsjö, Storhogna, Vemdals-
skalet och Björnrike. Västerut hittar ni Trillevallen 
och Edsåsdalen och lite längre västerut ligger Åre 
som många kanske känner till.

Isklättring
Att ta sig upp för ett fruset vattenfall är en 
fantastisk känsla. En utmaning fysiskt och 
mentalt men med hjälp av guider och rätt 
utrustning kommer det bli en rolig aktivi-
tet. Frusna fall och guidade turer finns i 
Klövsjö och Åreområdet. Att se ett fruset 
vattenfall är en mäktig upplevelse, även 
utan att klättra på det. Omtyckta vattenfall 
att besöka vintertid är Fettjåfallet i Klövsjö 
som nås med 2 km vandring, Ristafallet i 
Undersåker och Sveriges största vattenfall 
Tännforsen ligger båda nära bilväg.

På Östersunds Turistcenter hjälper vi dig 
gärna med utflyktstips kring allt som finns att 
uppleva i vårt län. Mer inspiration hittar du på 
adventuresweden.com och hos länets turist-
informationer. 

Gäddede Turistinformation (Frostviksfjällen)  
frostviksfjallen.se

Hede Turistinformation / Sonfjället Natur & 
Kultur sonfjallsbygden.se

Ljungdalsfjällens Turistinformation  
ljungdalsfjallen.se

Lofsdalens Turistcenter  
lofsdalen.com

Ragundadalen Turistinformation  
ragundadalen.se

Strömsunds Turistinformation  
stromsund.se

Vemdalens Turistinformation  
vemdalen.se

Åre Turistinformation  
are.se/turistinformation

MER INFORMATION
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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 5 feb–11 april tisdagar och söndagar kl 16–20.  
Grupper kan förboka under perioden 1 dec–11 april.

För priser och bokning online se vinterparken.se.

Info: Vinterparken, Östersund | vinterparken.se

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

Vässa skidtekniken
Lär dig grunderna i längdskidåkning eller utveckla din befintliga förmåga. Välj mel-
lan klassiskt och 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

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 erfarne 
skidåkaren. Tröttnar du på skidåkning kan du softa i solen vid någon av våra grill-
platser. Och varför inte prova vår populära park som ligger i Ladängen? Litsbacken 
i Lit öppnar så snart det snöat tillräckligt, ingen konstsnö. Ligger vackert med 
utsikt över Indalsälven. 

Priser och öppettider: Se hemsida. 

Info: Tel 063-14 30 00 | ostersund.se/skidor

Lagg & hoj
Nyhet för i år är topptursutrustning. Hyr skidor med stighudar, sköna pjäxor med 
gåläge och teleskopstavar. Vi har även slalom, telemark eller snowboard. Hyr från 
en dag eller ända fram till maj. Vi har nåt som passar alla, från 3-åringen till 
experten. Boka gärna din utrustning online. Du hittar uthyrningen i 
Gustavsbergsbackens lifthus och butiken finns på Hornsgatan 11, Frösön.

Öppettider, bokning och priser: lagghoj.se

Telefon: 063-663 19 10

Info: Uthyrning: Vintervägen 12, Frösön | Butik: Hornsgatan 11, Frösön

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: 28 nov, 12 och 19 dec kl. 14.00-15.30. Biljetter finns på nortic.se och 
Turistcenter, drop-in i mån av plats – betalas med Swish.

Priser: Vuxen 200 kr, barn 7–14 år 100 kr. 

Julvandringen startar vid Turistcenter. 

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

Guide
Jamtli – ett museum som inget annat 
Ta rutschbanan genom Storsjöodjurets mage ned till ett underjordiskt landskap 
fyllt av upplevelser och fantastiska kulturhistoriska föremål. Se till exempel de 
vikingatida Överhogdalsbonaderna! Besök Nationalmuseum Jamtli – en arena i 
Östersund för konst- och designupplevelser ur Nationalmuseums samlingar. 

Öppet: tisdag-söndag, kl. 11–17, onsdag öppet till kl. 20.30. 

Pris: Vuxen 120 kr. Fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap. 

Info: 063-15 01 00, 063-15 01 10 | jamtli.com
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Lits Camping & Kanot
Vackert beläget vid Indalsälven, öppet året runt.

20 min med bil från Östersund. 

Stugor, tält- eller husvagnsplatser. Wifi. Badplats. 

Kanot- och kajakuthyrning. 

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

Multi Challenge
Ett av Sveriges största nöjescenter med mängder av aktiviteter som, Boda Borg, 
Inomhus-Gokart, Laserhall, Minigolf, Lekland, Biljard m m. Det breda utbudet och 
den långa erfarenheten gör det perfekt till alla typer av grupper såsom vännerna, 
familjen, företag och svensexor. I anslutning finns Tiki Grill & Drinks som har 
Bowling och Shuffleboard och stort utbud av god mat och fräscha drinkar. 

Öppet: Alla dagar. 

Priser: Vi har alltid FRI entré. Separata priser för aktiviteterna.

Info: Tjalmargatan 1, Östersund | 063-14 05 40 | multichallenge.se

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 

Biostaden Östersund 
För din bästa filmupplevelse. 6 salonger. Öppet alla dagar i veckan.  
Boka egen biovisning, kalas, TV-spel, möten.  
Biljetter/boka via svenskabio.se. Kontantfritt. 

FB: Biostaden Östersund, Instagram: biostadenosd

Info: Biblioteksgatan/Stjärntorget, Östersund | 076-795 99 49 | svenskabio.se

Bowlinghallen Kök & Bar
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

Bio Regina
Folkets Bio i Östersund. Vi visar film som roar och oroar, som skapar skratt,  
eftertanke och samtal, som ger nya perspektiv på världen och att vara människa. 
Vi breddar filmutbudet genom att visa filmer från hela världen. 2 salonger.  
Film alla kvällar i veckan 19.00 och måndagar 14.00. Barnfilm på söndagar och lov.

Info: Prästgatan 56, Östersund | 063-13 00 05 | bioregina.se 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. Guide

RESTAURANGER
& CAFÉER

visitostersund.se 43
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Arenarestaurangen
Belägen i ÖSD Arena. Lunchbuffé och 
café mån-fre. Konferens, evenemang, 
catering, sportbar. Fullständiga  
rättigheter.

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

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

Hamngatan 17, Östersund
063-10 51 10 | artutbar.se

Big Lake Coffee
Ett hantverks kafferosteri med  
kaffebar och butik för kaffefolket.

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

Brunkullan Brasserie
Familjär kvarterskrog i stilren miljö i 
hjärtat av Östersund. 
Brasserieinspirerad mat & noga  
utvalda drycker. Skönt och uppskattat 
barhäng.

Postgränd 5, Östersund
063-10 14 55 | brunkullanbrasserie.se

Captain Cook
Blues, öl och mat är kultur.  
Mötes platsen för dig som uppskattar 
lokalproducerad öl, mat och ett trevligt 
bemötande. Musik och öppettider se 
hemsida.

Hamngatan 9 | 063-12 60 90
FB: CaptainCook.Sweden

Ecocaféet – 2inspire
Ett hälsocenter och ekologiskt café, en 
grön oas i centrala Östersund, passion 
för miljö, djur och människa. Lunch, 
fika, middagar, smoothies och annat 
gott.

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

Edenbos Konditori & Butik
Välkommen till ett av Östersunds  
äldsta konditorier. Fika klassiska 
bakverk eller ät dig mätt på vällagad 
husman i en hemtrevlig miljö.

Rådhusgatan 59, Östersund
063-51 12 20 | edenbos.se

Gamla Teatern Bistro
Mån-lör är vår lilla Bistro öppen från 
17.00. Kom in i vår mysiga miljö där 
ljusen alltid är tända. Menyn ändras 
ofta och har influenser från vår 
omgivning. Varmt Välkomna.

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

Grekiska Grill & Bar
Vi är passionerade av att alltid sätta 
gästen i centrum. Vår meny präglas av 
traditionella grekiska rätter med hög-
kvalitativa råvaror och en touch av 
Sverige. 

Prästgatan 51, Östersund
063-660 77 77 | grekiska.se

Hamngatan Magasinet
Stans mysigaste bistro/café! Vällagad 
mat baserat på frukt och grönt.  
Alltid något gluten- och laktosfritt.  
Allt fika bakat på hemmaplan.

Hamngatan 12, Östersund
063-51 02 99 | hamngatan12.se

Jamtli Kafé
Vi erbjuder fika, smörgåsar, och 
enklare lunchrätter. Här visas också 
mindre utställningar, konst och foto. 
Öppet tis-fre kl 9.30-16, ons t o m kl 20, 
lör-sön kl 11-16.

Museiplan 2, Östersund | 063-15 01 05 
jamtli.com/mat-logi-service/jamtli-kafe

Jazzköket
Lokal och ekologisk “soul food”. 
Säsongsbaserat, närodlat, råvaror från 
vår region. I baren, lokala ölbryggare, 
svenska spritbrännare och interna-
tionella vinmakare med naturliga viner.

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

Jazzköket Saluhall
Lunchbistro med fokus på det gröna 
samt butik med lokala delikatesser. 
Östersunds grönaste lunch. Hållbart 
fångad fisk, lokalt gräsbeteskött, lokala 
ostar mm.

Prästgatan 44, Östersund
063-10 15 76 | jazzkoket.se/saluhall

Kitchen & Table Östersund
Tillsammans med Marcus Samuelsson 
har vi farit västerut och kombinerat 
råvaror från Jämtland och Norden med 
smaker från det mångkulturella 
Manhattan/Brooklyn. Riktigt gott. 

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

Kiwanobar
Övre plan Kärnangallerian! Vi serverar 
fräscha juicer & smoothies, grymma 
burgare, paninis & milkshakes där du 
kan komponera din egen favorit!

Kyrkgatan 64, Östersund
076-797 03 63 | kiwanobar.se

La Fabbrica del Gusto
Smakfabriken med innergård och lokal 
i flera etage. Vi lagar pizza, pasta,  
antipasto, sallad, burgare och gelato. 
Det är vad vi gör och vi gör det med 
kärlek.

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

Magazinet Bar
Cockail- och vinbar som måste  
upplevas. Kontinental atmosfär i 
loungemiljö med DJ.

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

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

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

Norra Station Café
Vi erbjuder smakupplevelser som  
lämnar en god eftersmak i både mage, 
själ och hjärta. Vi har ett nära samar-
bete med lokala leverantörer, ett eget 
kaffe rosteri och många aktiviteter.

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

Nummer Ett Bistro & Co-Office
Konceptet är enkelt och väldigt gott, 
brunch all day! Frukost- och lunch-
inspirerat med färskpressade juicer. 
Lokala leverantörer för högsta och 
bästa kvalitet! 

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

O’learys Östersund
Vi erbjuder en komplett upplevelse 
med en kombination av sport och 
amerikansk mat, där alla är välkomna. 

Kyrkgatan 70, Östersund
063-57 57 00 | olearys.se/ostersund

     
Republiken Bar & Kök
Hos oss kan man äta Mellanrätter, 
Bistromeny & Smakmeny med brett 
utbud av vin, öl och alkoholfria alt. Vi 
önskar er varmt välkommen till bords! 

Samuel Permans Gata 9, Östersund
079-100 70 80 | republiken.net

Restaurang Dalwhinnie
En familjeägd restaurang av Michael 
och Anneli Ternqvist sedan 2003. Här 
sätter vi gästen, råvaror, kvalitet och 
service i fokus under ert besök.

Prästgatan 31, Östersund
063-12 33 23 | dalwhinnie.se

Restaurang Vineri Ripan 
Med produkter av högsta kvalitet 
importerade från Italien. På menyn 
hittar du förrätter, pasta, pizza, kött, 
efterrätter och ett urval av italienska 
öl, vin och likörer.

Stortorget 4, Östersund 
063-554 20 00 | fjallripanrestaurang.se
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Salt å Peppar
Delikatessbutik med caféservering  
och våffleri i Kärnan galleria.

Kyrkgatan 64 Kärnan Galleria 
063-10 75 00 | saltapeppar.se

Sibylla 11:ans Grill
En av stadens äldsta hamburgerrestau-
ranger. God och vällagad snabbmat 
med ett stort utbud av glass. Sittplatser 
i två plan och liten uteservering.

Samuel Permans Gata 11, Östersund
063-51 83 83 | sibylla.se

Sir Winston Restaurang & Bar
Vida känd för en härlig atmosfär, god 
mat med mycket lokala råvaror och 
brett dryckesurval. Öppet alla dagar. 

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

Tages Konditori & Kök
Hos Tages kan du både njuta av hem-
lagad mat och våra egna hamburgare 
på jämtländsk färs eller ta en fika med 
bakverk från vårt eget bageri! 

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

Tiki Grill & Drinks
Upplev en skön restaurang med  
inspiration från Hawaii, med Bowling, 
Shuffleboard och Biljard. God mat och 
stort utbud av fräscha drinkar.

Tjalmargatan 1, Östersund
063-14 05 40 | tikiostersund.se

Tivars Gårdsmejeri
Mysig restaurang med catering, gårds-
butik och mejeri. Mordgåtor, team-
building och osttävlingar. På Norderöns 
strand med underbar fjällutsikt. Hit tar 
ni er med bil, båt, skoter eller skidor.

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

Upstairs
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.

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

Verkö Slott
Abonnera Verkö slott under vintertid, 
mat och fullständiga rättigheter, 
logimöjligheter. Boka konferens  
eller möten och sommarens bröllop 
och fester. 

Verkön
063-10 37 00 | sirwinston.se/verkoslott

Wedemarks Konditori
Den självklara mötesplatsen, mitt på 
gågatan. Missa inte vår egentillverkade 
italienska glass.

Prästgatan 27, Östersund
063-51 03 83 | wedemarks.se

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 Östersundshäftet  
(gäller 1 mars–31 oktober) och få rabatt på din 
shopping i över 80 butiker i centrala stan.

Guide

SHOPPING
& HANTVERK
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Akademibokhandeln Kärnan
Sveriges ledande bokhandelskedja. 
Hos oss kan du välja och vraka bland 
ett brett sortiment av böcker, pappers- 
och kontorsvaror, spel och pussel.

Kärnan Galleria, Östersund
010-744 17 60 | akademibokhandeln.se

Alina Service i Östersund
Service och försäljning av nya och 
begagnade datorer, mobiler, skrivare 
och annan elektronisk utrustning. 

Storgatan 32, Östersund
063-13 00 01 | alina.se

Apotek Hjärtat
Ett apotek med hjärta. Vi gör det 
enklare för dig som kund, personlig 
rådgivning och brett sortiment.

På ICA Maxi och ICA Kvantum i 
Östersund samt i Lit

Apoteket Kärnan
Vi har ett stort utbud av kropp &  
skönhetsvård, vitaminer & hälsokost, 
receptfria läkemedel. Självklart kan du 
även hämta ut dina recept hos oss.

Kärnan Galleria, Östersund
0771-450 450 | apoteket.se

Ateljé Grönlund
Bröllopsbutik med försäljning av  
brudklänningar och tillbehör. 
Uthyrning av frack och smoking. 
Syateljé för nysömnad, ändringar och 
reparationer av kläder.

Köpmangatan 32, Östersund
063-13 41 41 | ateljegronlund.se

Bik Bok
Välkommen till Bik Bok, den interna-
tionella modedestinationen för unga 
kvinnor som älskar mode. Från de 
bästa basplaggen och denim till de  
perfekta trendprodukterna.

Prästgatan 38, Östersund
010-20 63 368 | facebook.com/bikbok

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

Storgatan 42, Östersund
079-337 64 83 | brukat.se

Burmans Skor
Östersunds mest välsorterade sko-
butik med många välkända sko-
märken. Vi har skor för hela familjen, 
vardag eller fest.

Prästgatan 38, Östersund
063-51 12 97 | burmansskor.se

Care of You Skin Studio
Auktoriserade Hudterapeuter centralt 
i Östersund. Ett brett sortiment av 
behandlingar med fokus på resultat, 
service och välmående. Välkommen till 
vår fina lokal med toppläge.

Storgatan 39, Östersund
063-12 46 00 | careofyouskinstudio.se

Carlings
Hos oss hittar du jeans och moderna 
kläder från ett brett urval av populära 
märken så som Levis, Lee och mycket 
mer!

Prästgatan 39, Östersund
010-20 63 1 05 | carlings.com/sv

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

Prästgatan 46, Östersund
063-13 39 30 | cervera.se

Coop City Östersund
Coop City Östersund, din matbutik 
mitt i centrum. Vi har ett brett sorti-
ment med fokus på prisvärd, hållbar 
matglädje.

Mittpunkten Galleria, Östersund
063-18 01 10 | coopnord.se

Fanny
Modebutiken med den bästa servicen, 
brett utbud och prisvärt mode från 
kända varumärken.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 60 13 | fannybutikerna.se

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

Hamngatan 10, Östersund
063-10 27 70 | fininunder.se

Frösö Handtryck  
General Store
Handtryckt textil inredning, meter-
varor, kuddar, accessoarer i samarbete 
med kända formgivare. Handtryckt i 
Jämtland sen 1946. 

Storgatan 19, Östersund
063-434 40 | frosohandtryck.se

Garntorget 
En butik full med olika garner, mönster 
sybehör & broderitillbehör.

Gustav III:s torg, Östersund 
063-10 11 60

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

Zätagränd 1, Östersund
076-945 65 15 | gaupa.se

Glitter
Glitter är en butikskedja med E-handel 
som erbjuder bijouterier, äkta silver 
och håraccessoarer, alltid med god 
service.

Mittpunkten Galleria, Östersund
063-10 66 60 | glitter.se

Cubus
En klädbutik med något för hela  
familjen.

Mittpunkten Galleria, Östersund
010-206 85 02 | cubus.com

C:nen
Småskaliga och hållbara produkter 
från flera lokala företag utgör eko-
hubben C:nen. Events, workshops och 
aktiviteter, alla kring temat hållbarhet.

Prästgatan 39, Östersund
073-087 82 14 | vagenbutik.se

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

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

Dressmann 
Dressmann är en av Nordens största 
modekedjor inom herrkläder som  
erbjuder ett komplett sortiment, med 
allt inom baskläder och fritid till  
konfektion.

Prästgatan 39, Östersund
010-206 89 52 | Dressmann.com

EJ:s Hälsokost
Brett sortiment av ekologisk hudvård, 
kosttillskott, naturläkemedel, örter, 
eko-livsmedel, eko-hemprodukter 
samt giftfria leksaker & babyprodukter.

Kyrkgatan 74, Östersund
063-10 19 60 | ejshalsokost.se

Eurosko
En modern skobutik för hela familjen.

Prästgatan 37, Östersund
070-888 19 04 | Eurosko.se
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Gå & Löpkliniken
Rätt sko till rätt fot, vi behandlar alla 
olika, med kunskap, kvalité och service 
ger vi dig bästa möjliga förutsättning 
för rörelse!

Storgatan 19, Östersund | 063-57 00 16 
gaochlopkliniken.se/ostersund

Hamngatan 12 
En upplevelseplats. Produkter från 
flera ledande inredningsmärken 
såsom Mateus, Ernst och Marimekko. 
Östersunds mysigaste lifestylebutik!

Hamngatan 12, Östersund
063-51 02 99 | hamngatan12.se

Hemmakväll
Den bästa destinationen för godis.  
Hos oss hittar du allt för en perfekt 
hemmakväll och vi har kanske 
världens bästa lösgodis.

Storgatan 33, Östersund
063-10 57 00 | hemmakvall.se

Hemtex
Hos oss hittar du heminredning för 
alla rum. Allt från sköna påslakanset 
och galet fina gardiner till säsongens 
magiska mattor och detaljerna som 
gör ditt hem komplett.

Storgatan 21, Östersund
063-51 73 50 | hemtex.se

Hübenettes Bokhandel
Bokhandel med äldre atmosfär som 
har mycket i presentväg för stora och 
små. Ombud för Schenker & Bring. 
Frimärken och lotter. Swedish  
souvenirs.

Prästgatan 23, Östersund
063-51 03 00 | hubenettes.se

Hälsokraft
Auktoriserade hälsobutiker där du 
även kan beställa varor fraktfritt samt 
miljövänligt till låga priser och även få 
rådgivning.

Mittpunkten Galleria och Prästg. 28
063-51 10 76, 063-13 35 10 
hphalsokost.se

Indiska
Vi säljer mode, inredning och acces-
soarer. Med produkter av god kvalitet 
till bra priser vill vi inspirera dig i din 
vardag.

Prästgatan 26, Östersund
063-10 03 20 | indiska.com

Inlandet
En härlig blandning av egna produkter 
tillsammans med Klättermusen, 
Patagonia, Vans, Carhartt, Lemmel, 
Norrlandskläder från SQRTN & mycket 
mer.

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

Interflora Biblioteksgatans 
Blommor
Din Interflora butik i centrala 
Östersund. Hos oss hittar du blommor 
för livets alla tillfällen. Välkommen in!

Biblioteksgatan 13, Östersund
063-51 00 01 | IG: Interfloraostersund

Jamtli Butik
Presentbutiken– som har söndags-
öppet året runt! I Jamtli Butik finns  
källor till inspiration och kunskap för 
hela familjen.

Museiplan 2, Östersund
063-15 03 03 | jamtli.com/ 
mat-logi-service/jamtli-butik

Kronans Apotek Mittpunkten 
Kronans Apotek finns här för dig. 
Oavsett vem du är så är det vårt 
uppdrag att hjälpa just dig att må lite 
bättre. Välkommen att prata med oss!

Mittpunkten Galleria, Östersund
0771-61 26 12 | kronansapotek.se

Kärnan Galleria
En plats – Massor att upptäcka! Mode. 
Inredning. Blommor. Skönhet. 
Bokhandel. Apotek. Café. Pressbyrå. 
Leksaker. Paketombud. Ost & chark. 
Urmakare. Frisör. Välkommen in!

Prästgatan 45, Östersund
#kärnangalleria

Lagerhaus 
Lagerhaus – we create happy places! 
På Lagerhaus hjälper vi dig att skapa 
ett personligt, trivsamt hem och 
inspirerar till glädje i vardagen. 

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 10 86 | lagerhaus.se

Landbys, Jaktia Östersund
Jämtlands äldsta friluftsbutik, grundad 
1890. Vi har rätta utrustningen för ditt 
äventyr. Kunnig personal och komplett 
sortiment inom jakt, fiske och fritid för 
det jämtländska friluftslivet.

Hagvägen 9 (Lillänge), Östersund 
063-18 90 00 | landbys.se

Larssons Guld SMYCKA
Butiken som älskar smycken och  
klockor. Många kända varumärken 
samt Brunkullasmycken.

Kyrkgatan 45, Busstorget, Östersund
063-51 24 27 | smycka.se/butik/54

Lekia Kärnan Galleria
Din leksaksbutik i centrala östersund.

Kärnan Galleria, Östersund
063-808 11 | lekia.se

Lilla Larssons Guld
En modern guldsmedsbutik som  
erbjuder smycken från Efva Attling, 
Drakenberg Sjölin och Schalins Ringar 
mfl.

Prästgatan 24, Östersund
063-51 04 74 | lillalarssonsguld.se

Lilla Skönhetssalongen
Certifierade terapeuter med ditt 
välmående som högsta prioritet. Hit 
kommer du när du vill unna dig behan-
dlingar för hela kroppen, från fransar 
och naglar till massage och fotvård.

Postgränd 12, Östersund
070-598 73 63 | lillaskonhetssalongen.se

mStore
Som Apple Premium Reseller har vi ett 
komplett utbud av Apples produkter, 
tjänster och tillbehör – och kunskapen 
som behövs för att kunna guida dig 
rätt.

Mittpunkten Galleria, Östersund
0770-33 99 55 | mstore.se

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

Kyrkgatan 66, Östersund
mittpunkten.net

Norma Jeane Blommor  
med detaljer 
En unik butik med stort urval på 
snittblommor, krukväxter, torkade 
blommor och inredningsdetaljer.

Kyrkgatan 74, Östersund
063-10 75 75 | normajeaneblommor.se

Peak Performance Östersund
Snow covered mountains, city streets 
and remote forest trails – it’s all home 
to us. We create innovative casual and 
active wear for a life on the move.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 10 29 | peakperformance.com/se

PickPackPost
En ny typ av paketombud och facility 
management-bolag avsedd att ge en 
modernare och effektivare upplevelse 
kring pakethantering och PopUp 
Market.

Kärnan Galleria, Östersund
010-470 95 53 | pickpackpost.se

Polarn O. Pyret
Vi gör barnkläder som tål att älskas, 
tvättas och slitas.Vi kallar det design 
som håller. Välkommen till oss på 
Polarn O. Pyret!

Stortorget 6, Östersund
063-10 20 40 | polarnopyret.se
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Starlanders Urhandel
Starlanders Urhandel är en Klock-
masterbutik som ligger i gallerian 
Kärnan. Säljer klockor, samt servar och 
byter batterier och armband på dom.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 60 27 | klockmaster.se/butiker/
ostersund

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

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

Svedberghs Guld
Vi har det populära Snöhjärtat! Hos 
oss hittar du förlovnings- & vigsel-
ringar från Schalins samt en mängd 
andra smycken från flera mode-
märken.

Prästgatan 42, Östersund
063-51 16 26 | svedberghsguld.se

Rituals Cosmetics
Stort sortiment av exklusiva och 
prisvärda produkter för kropp och 
hem. Vi hoppas kunna berika ditt liv 
med unika, personliga, noggrant  
utvalda dofter. 

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 50 00 | rituals.com/sv-se/home

Skönhetscenter
Anrik salong med det senaste inom 
Hudvård, fotvård, hårvård, tatuerings-
borttagning samt estetiska injektioner.

Stortotget 6, Östersund
063-12 80 87 | skonhetscenter.nu

Spakliniken
Behandlingar i en omgivning där du 
kan vårda sinnet, kropp & själ. Olika 
massagebehandlingar, relax, jacuzzi 
(inomhus & utomhus) bastu, mat & 
dryck, shop.

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

Svenssons ramar 
Certifierad konstinramare med försälj-
ning av konst. Mästarbrev i konst-
inramaryrket. Medlem i GBF/
Inramningsgruppen. Öppettider  
sep-maj mån-fre 11-18, lördag stängt.

Storgatan 42, Östersund
063-12 58 52 | svenssonsramar.se

Te-Centralen
Specialbutik för te med egen import. 
Sveriges äldsta tebutik online.

Biblioteksgatan 13, Östersund
063-12 36 88 | tecentralen.se

TeloGott
Vi erbjuder ett handplockat sortiment 
av konfektyr, choklad, delikatesser, te, 
kaffe & cigarrer. Eget kafferosteri. 
Kaffe to go.

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

The Body Shop
Vi har välbefinnande för alla tillfällen 
och hudtyper. Ta hand om din hud lite 
extra under vintern. Du vet väl att alla 
våra produkter är veganska eller vege-
tariska och att vi inte testar på djur.

Prästgatan 28, Östersund
063-10 39 31 | thebodyshop.se

Tintinstyle & Zmillas
En modebutik med brett utbud och 
personlig service. Du hittar det mesta 
inom mode, skor och accessoarer.

Prästgatan 36, Östersund
063-13 00 35 | tintinstyle.se

Triumph
Hos oss får du personlig service på en 
hög nivå. Ett stort sortiment av Bh 
samt trosor. Även SportBh. Härliga 
badkläder under säsong samt lounge 
och nattkläder.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 60 15 | triumph.com

Turistcenter
Välkommen in till oss på Turistcenter,  
vi ger dig information och tips om Östersund. 
Försäljning av produkter från lokala hant-
verkare, souvenirer, kartor och Birgerprylar. 

Storgatan 27 – från januari 2022 
063-701 17 00 | visitostersund.se

 
Öppet:  Måndag-fredag 10-15.  

Julafton och nyårsafton, samt  
röda dagar stängt.

Vi erbjuder våra gäster gratis Wifi – Välkommen in!

Du träffar oss också via: 
mail info@visitostersund.se 
facebook.com/visitostersund 
instagram.com/visitostersund

Turkos Klinik & Butik
Experter på hudvård och hälsa. 
Omsorgsfullt utvalt sortiment med 
kosttillskott och ekologisk hudvård för 
dig och hela familjens välmående.

Köpmangatan 34, Östersund
063-12 23 13 | turkos.se

Ur & Penn
Sveriges ledande kedja för klockor och 
modeaccessoarer. Prisvärt sortiment 
med allt från stil rent till sportigt.  
Även öronhåltagning, klockservice och 
smyckesreparationer.

Mittpunkten Galleria, Östersund
010-405 66 87 | uropenn.se

Väskan
En butik med brett sortiment.  
Ni hittar varumärken som Fjällräven, 
Samsonite, Hestra, Ulrika Design och 
många fler.

Prästgatan 24, Östersund
063-10 26 20 | vaskan.se

Westvalls
Westvalls är en av Sveriges äldsta  
herrbutiker. Vi har sedan 1930 sålt 
kvalitetskläder till män i alla åldrar.

Prästgatan 37, Östersund
063-51 46 50 | westvalls.se

Önska Salt å Peppar
Delikatess och köks-presentbutik. 

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 75 00 | saltapeppar.se
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I Östersund med omnejd kan du välja att bo på 
hotell, mindre pensionat/B&B, vandrarhem eller 
på någon av stadens campingplatser.
Passa på att boka något av våra boendepaket 
där aktivitet eller evenemang ingår. Dessa hittar 
du på vår webb visitostersund.se Guide
BOENDE
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Best Western Hotell Ett
Prisvärt och personligt hotell 1,5 km fr 
centrum. Relax med varm pool och 
bastu. Närhet till naturen och skidspår. 
Stor parkering och gratis Wifi.

Körfältet centrum, Östersund
063-12 76 60 | hotellett.com

Clarion Hotel Grand Östersund
Mitt i city, hittar du Clarion en 
mötesplats för både hotellgäster och 
Östersundare. Ett fullservicehotell 
med fokus på personlig service. 

Prästgatan 16, Östersund | 063-55 60 00 
nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/
ostersund/clarion-hotel-grand-ostersund

Frösö Park Hotel
Med storslagen utsikt över fjällvärlden 
på Frösön. Hotellet erbjuder 139 
hotellrum, stort gym inne, tränings-
park ute och ett prisbelönt spa.

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

Hotell Emma
Hotel Emma, charmigt och personligt i 
hjärtat av stan. Frukost med 
jämtländskt mathantverk. Wifi. 
Garage, tillgång till gym, cyklar.

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

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

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

Hotell Jämteborg
Centralt m stor fri parkering. Lobbybar 
& uteservering m fullständiga rät-
tigheter. Frukostbuffé, Wifi, bastu & 
biljard. Unik del med hotellrum m.  
tillgång till kök.

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

Hotell Stortorget
Vid Stortorget/Gågatan. Frukostbuffé 
alt. frukostpåse. Parkering i P-hus. 
Restaurang, skönhhetssalong och 
massage i anslutning. SMS-kod för 
entré.

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

Hotell Östersund
Spahotellet mitt I city. Vi erbjuder 
boende, spa, konferens och restau-
rang under samma tak. Varmt  
välkommen att boka din vistelse.

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

Scandic Östersund Syd
Bo bekvämt några minuter från cen-
trum. Rymliga rum och fri parkering. 
Ät gott på Köksbaren. Storsjöbadet 
och Multi Challenge ligger nära. Möten 
och konferenser upp till 90 personer.

Krondikesvägen 97, Östersund 
063-685 86 00 | scandichotels.com

Sure Hotel by  
Best Western Älgen
Ett familjärt och prisvärt hotell nära 
järnvägsstationen och Östersund  
centrum. Fri tillgång till trådlöst  
internet. I priset ingår frukost.

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

Pensionat Svea Bed & 
Breakfast
Prisvärt, centralt, 300 m från jvstn,  
fri parkering. Kök m självhushåll,  
djurtillåtna rum. Frukostbuffé ingår.

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

Jamtli Vandrarhem
Besöker du Östersund i arbete, för att 
träffa vänner eller för att tillbringa en 
dag eller två med familjen på Jamtli? 
Här finns boendet för dig!

Museiplan 2, Östersund
063-15 03 00 | jamtli.com/ 
mat-logi-service/jamtli-vandrarhem
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Multi Challenge Vandrarhem
Fräscht, prisvärt, vandrarhem som 
nyligen renoverats. Gemensamt kök 
och sällskapsrum med tv, gratis Wifi, 
fri parkering direkt vid entrén.

Tjalmargatan 1, Östersund
063-14 05 40 | multichallenge.se

STF Östersund Ledkrysset
Fjällinspirerat vandrarhem mitt i stan 
med rum i alla storlekar. Uteterass, 
sällskapsrum, lekrum, garage och Wifi. 
Frukostbuffé och gästkök.

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

First Camp Frösön-Östersund
Vackert belägen med utsikt över 
Storsjön och Östersund. Självhushålls-
stugor med 4/6 bäddar. 7 km till cen-
trum. Braskamin i 4-bäddsstugorna.

Rödövägen 3, Frösön
063-432 54 | firstcamp.se/destination/
froson-ostersund/

Östersunds Camping
Allt från 2-bäddsrum med delat kök 
och badrum till stora 74 kvm-stugor. 
Campingplatser med eller utan el, 
samt med vatten och avlopp. En av 
landets största stugbyar!

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

Lits Camping & Kanot
Vackert beläget vid Indalsälven,  
20 min m bil fr Östersund. Stugor,  
tält-el/husvagnsplatser. Wifi. Badplats. 
Kanot- och kajakuthyrning. 

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

Sandvikens Camping & Stugby
Vid Storsjöns strand. 4 km från 
Östersund. Naturskönt, nära till  
skidspår och isfiske. 

Sandviken 130, Frösön
063-370 08, 070-331 61 24 
sandvikenscamping-stugby.com

LÄS MER OM BOENDE PÅ  
VISITOSTERSUND.SE

VÄLKOMMEN
TILLBAKA I SOMMAR!
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Storgatan 27 – från januari 2022 
063-701 17 00
info@visitostersund.se
Öppet: Måndag–fredag 10-15.

Våra Info Points:  
Östersunds camping, First Camp Frösön, 
Jamtli, Pressbyrån Stationsplan,  
Orrviksbua, ICA Fåker, Gulf Brunflo

visitostersund.se  

facebook.com/visitostersund

instagram.com/visitostersund

Besök oss på vår hemsida  

och följ oss i sociala medier 

för aktuella erbjudanden och 

fler tips på vad man kan göra  

i Östersund i vinter!

FORTSÄTT 
INSPIRERAS 
ONLINE!


