




Vintern gör Östersund annorlunda. När det regnar och slaskar på många andra 

håll, breder ett vitt vintertäcke ut sig över stad och bygd. En vinter att älska! 

Ljuvlig är vårvintern, vår femte årstid, då människorna lyfter ansiktet mot de 

värmande solstrålarna. Stadsbor eller landsbygdsbor, i Östersund går människor 

man ur huse för att njuta.

I Östersund finns pulsen och stadslivet. Men runt knuten hittar du lugnet och 

kan hämta kraft i den rika naturen. Blickar du mot horisonten syns fjällen och 

de många skidorterna med sina pister och spår. En timme västerut hittar du den 

alpina metropolen Åre. Östersunds egna skidbackar ligger mitt i stan.

När sommaren kommer får vi också de ljusa nätterna när solen aldrig tycks 

vilja vila. Staden myllrar av liv och naturen bjuder på glittrande sjöar, bördiga 

marker och milsvida skogar med allt du kan tänka dig från skogens skafferi.

Välkommen!

till vintern
Kärleken  



Solen flödar ännu en vacker vinterdag på isen. Ett myller av människor 

har sökt sig till Vinterparken, den park som uppstår på Storsjön när isen 

fryser till. Här möts alla de som tycker om att strosa runt och träffa folk, 

ta en fika eller bara koppla av. Solstolarna står uppradade, det är bara 

att slå sig ned. Stämningen är välkomnande vänlig, barnen tumlar runt 

och doften av grillad korv ligger i luften.

 

I Vinterparken finns Sveriges största skridskolek med spännande lek-

stationer och snöborg för barnen. Den så kallade Medvinden med en 

två mil plogad isbana, lockar till långa skär med långfärdsskridskorna. 

Storsjöns vidder bjuder också på spårsystem för skidåkning och rösade 

gångvägar. Här kan du också hyra en spark, åka häst och släde med en 

pälsklädd forbonde, susa fram i ett hundspann eller åka på snöskotersafari.

 

Allt det här bara ett snöbollskast från centrum!

vinterns vardagsrum
Vinterparken 
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Till en av världens bästa skidskyttestadion kommer åkare från hela 
världen för mästerskap och världscuper. Satsningarna på stadion är en 
medveten strategi för att kunna vara värd för stora arrangemang. 

Östersunds ambition är att vara en av norra Europas ledande 
arrangörsorter av internationella vinteridrottsevenemang. I skidskytte 
har vi redan nått målet. Här genomförs tävlingar i världscupen 
varje år. Tusentals åskådare kan följa tävlingarna från läktarna och 
stora investeringar i belysning gör kvällstävlingar möjliga på bästa 
sändningstid i TV.

Merparten av Sveriges skidelit bor numera i Östersund tack vare de goda 
träningsförutsättningarna. Mötesplatsen mellan idrott och akademi, 
Nationellt Vintersportcentrum, skapar medaljer i svenska vintersporter. 
Här genomförs avancerade tester i ett laboratorium som är det enda i 
sitt slag. Sex landslag — längd, skidskytte, alpint, freestyle, skridsko och 
snowboard — är knutna till centret. Mittuniversitetet möjliggör studier 
på skid- och skidskytteuniversitetet och team av forskare och tränare i 
världsklass står till elitidrottarnas förfogande.

Vi lagrar snö, så redan i november finns preparerade skidspår på stadion. 
Den tidiga snön lockar många internationella skid- och skidskyttelandslag 
att lägga sin försäsongsträning här.  

på skidor
Världsbäst 



som berikar staden
Kulturen 
Kulturlivet bidrar till att Östersund är en trevlig stad att leva och bo i. 

Aktiva föreningar, entreprenörer och många eldsjälar ger Östersund ett 

kulturutbud med både djup och bredd. 

Jamtli - ett levande museum

Till Jamtli kommer varje år 200 000 besökare för att uppleva historia 

och kultur. I museet finns lekvänliga och spännande utställningar med 

de 1 000-åriga Överhogdalsbonaderna som främsta klenod. Under 

sommarmånaderna levandegörs historien när aktörer gestaltar livet från 

förr i de gamla gårdarna. Med några få steg förflyttas man mellan 1785, 

1895, 1942, 1956 och 1975. 

Jamtli arrangerar också en av Sveriges största julmarknader och har ett stort 

och varierat utbud av föreläsningar och familjeaktiviteter under hela året.

Teater, sång och musik

Storsjöteatern är en vital del av stadens kulturliv, där det bjuds på 

en bred repertoar av teater, dansföreställningar och annan scenkonst. 

Musiklivet omfattas av både bredd och hög kvalitet, där Östersund är 

ett återkommande stopp på svenska artisters turnéplan, och där små 

klubbar förser musikälskare med kvalitativa band och svängande dansgolv. 

Östersundarna själva är aktiva körsångare och visar det gärna.

Kultur för unga

För ungdomar lockar Kulturskolan, Tingshuset med sin breda, skapande 

verksamhet och Konstlab för unga på Exercishall Norr.

Konst

Även om inte Östersund räknas till en av de större städerna i landet, över-

träffar utbudet av konst ofta besökarnas förväntningar. Här finns ett rikt utbud 

av gallerier som har utställningar av såväl nationella som lokala konstnärer. 

teater
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I mångt och mycket är Östersund en storstad, den närmaste staden 

för hundratusen människor. Krogtät som få bjuder den på allt från 

märkesbutiker till affärer med jämtländska specialiteter.  Östersund kan 

idag stoltsera med över 300 butiker och 50 restauranger i den stadsnära 

miljön. Ett exotiskt inslag är matkonstnären Tsukasa Takeuchi med sin 

restaurang Mikado, Europas kanske bästa japanska restaurang. 

I Östersund hittar du kultur, caféer och stadsliv i en härlig kombination. 

Ta en promenad i uppförsbackar och nedförslut. Titta in i de små 

gränderna eller på bakgårdarna till pampiga stenhus. Östersund är en 

välplanerad stad med charmigt fyrkantiga kvarter. I slutet av gågatan 

kommer man till Stortorget med sin gyllengula steninramning. 

Östersund ligger inte längs allfarvägarna, men har en väl utbyggd infra-

struktur som gör det lätt att komma hit och åka bort. Åre-Östersund 

Airport ligger tio minuter med bil från centrum och Stockholm är bara 

50 minuter bort med flyg. Vill du resa till Medelhavet på semester går det 

direktcharter. Med snabbtåg når du Stockholm inom fem timmar och med 

Mittnabotåget kommer du till Trondheim i Norge på fyra timmar och 

Sundsvall på knappt två.

i Jämtland
Staden 





Runt Östersund finns fjällvärlden och en storslagen natur att njuta av, sommar 

som vinter. En tillgänglig vildmark för friluftsliv, sport, jakt och fiske bara 

runt hörnet av staden med sitt utbud och service. Inom en timmes radie 

från Östersund finns flera populära skidorter. Bland annat Åre, den främsta 

skidorten i Skandinavien, med fantastisk skidåkning och ett pulserande 

nöjesliv. 

Jämtlands län bildades 1810 och Östersund blev residensstad. Nu bor 

126 000 människor i Jämtland, varav 59 000 i Östersund. Vi är lite patriotiska i 

Jämtland, men med självdistans och glimten i ögat. 

Storsjön är Sveriges femte största sjö och hyser en udda invånare. I fyrahundra 

år har det berättats historier om ett storsjöodjur och det finns 500 nedtecknade 

vittnesmål. Från åtta observationsplatser, strategiskt utplacerade runt sjön, kan 

man spana efter en skymt av en puckel, huvud eller fenor. Storsjöodjuret har en 

”son” som kallas Birger och som används i marknadsföringssammanhang och 

på evenemang — ett gulligt odjursbarn som souvenir och maskot.

av vidunderliga vidder
Omgiven 



Östersund har genomgått en strukturomvandling av stora mått. 2004 beslutade 

staten att lägga ner de regementen som under 350 år varit en självklar del av 

staden. 1 500 arbetstillfällen försvann, men ur kaoset uppstod kraft och beslut- 

samhet och nu ser vi mycket positiva resultat av den stora samhällsförändringen.

Östersund kompenserades med statliga myndigheter som flyttades hit. Det 

samlades också många aktörer och skapades många arbeten inom området folk-

hälsa. Till exempel inom idrottsmedicin, företagshälsovård och ledarskap.

Östersundsbon är välutbildad. Arbetsmarknaden är bred och varierad. Största 

arbetsgivare i länet är Östersunds kommun med 6 000 anställda. Näringslivet 

domineras av tjänsteproduktion med en mycket hög andel småföretag, fler än 

6 000. En av de viktigaste branscherna för framtiden är upplevelseindustrin.

I Östersund samarbetar näringsliv, kommun och universitet för samhällets 

utveckling. Mid Sweden Science Park (MSSP) är regionen Jämtlands 

mötesplats för kunskapsintensiva företag, akademi och drivna entreprenörer. 

Det främsta exemplet är Peak Innovation som genom affärsutveckling och 

forskning stöttar företag att ta fram nya produkter och tjänster som bidrar till 

ökad tillväxt inom turism, sport och friluftsliv.

kunskapssamhället
Det nya 





Det bubblar och sjuder bland företagen. Mest kanske hos Sav, det  

mousserande vinet som exporterar björkbubblor till storstäder som Rom 

och Madrid, men också hos företag som till exempel smyckestillverkaren 

Snö of Sweden. 

Upplevelse- och outdoorindustrin är en motor inom regionens näringsliv. 

Snökanoner pudrar nerfarterna vita för tidig start på säsongen tack vare 

de världsledande snötillverkarna Areco och Demac Lenko. Varma under-

ställ från Woolpower och lättviktare från tältmakare Hilleberg i Östersund. 

Kängor, ryggsäckar, långfärdsskridskor från Lundhags i Järpen och 

sinnrika kokkärl från Trangia i Trångsviken. Klättermusen, med sitt miljö-

tänk och återvinningssystem för sina kläder, prisas runt om i världen.

I Östersund finns också många företag inom fordonsteknik, telekom-

munikation, tillverkningsindustri, IT, bank- och konsulttjänster, turism, 

handel och tjänsteproduktion. Stora investeringar i vindkraftparker görs 

de närmaste åren som skapar affärsmöjligheter i många branscher.

Småskaligheten är ett förhållningssätt och en framgångsfaktor. Vi har 

en stark tradition kring uppfinningar och många är företagen där länets 

råvaror står för affärsidén - i allt från livsmedelsproduktion till småhus-

tillverkning och stenindustri.

– många ger styrka
Småföretag 





Besöksnäringen, med små och stora aktörer, är en av Östersunds viktigaste 

branscher med stor potential. Besökarna kommer från när och fjärran, men 

framförallt från Sverige, Norge, Tyskland och Holland. De söker adrenalin-

kickar genom häftiga upplevelser i storslagen natur, shoppingrundor i stan, 

kulturhistoriska pärlor eller njutningsfulla stunder i naturen. 

Evenemangen kryddar tillvaron och är kommersiella motorer. Storsjöyran, 

Storsjöcupen och Världscupen i skidskytte är årligen återkommande och 

genererar miljontals kronor genom shopping, boende, mat och aktiviteter.

Besöksnäringen sysselsätter cirka 1 400 människor och omsätter nära en 

halv miljard kronor.  Drygt 350 000 kommersiella gästnätter blir det på ett 

år. Då har man inte räknat in alla som kommer och övernattar hos släkt och 

vänner. Och det är många. 

skapar livskvalitet och besök
Upplevelser 





Förväntningarna dallrar i luften och natten är magisk när klockan 

närmar sig midnatt och Yran når sin kulmen. Jämtlands egen ”president” 

gör entré på Stortorget och jublet vet inga gränser. Publiken skanderar 

och sjunger unisont Jämtlands egen landskapshymn, Jämtlandssången.

Storsjöyran är Sveriges äldsta stadsfestival som fick en nystart 1983. 

Då blev Yran den första musikfestivalen i Sverige med ett koncept med 

scener, restauranger, tivoli och gatuteater uppbyggda mitt inne i centrum. 

Festivalen har sin kärna i Badhusparken och på Stortorget i Östersund. 

Storsjöyran är egentligen två festivaler i en. Dels festivalkvällarna 

då mängder av internationella och nationella artister uppträder på 

Yrans olika scener, dels den tio dagar långa Yranveckan. Då blir stans 

gator fyllda med Östersundare, hemvändare och besökare. I hamnen 

radas välbesökta restaurangtält upp i ett krogstråk och runt om i 

stan kan man ta del av uppträdanden, seminarier och många andra 

kulturevenemang.

lockar tusen och åter tusen
Yran 

Flaggor





Man ser dem överallt — på caféet, bussen, cykeln, i biblioteket, på krogen. 

Med näsan i boken och datorn uppkopplad. 3 700 av Mittuniversitetets 

studenter läser på plats i Östersund.

De gamla regementskasernerna blev till lärosalar för det nya Mittuniversitetet. 

Med rötterna i historien tar studenterna sats mot framtiden och ger drivkraft 

och kompetens till regionen. Ett ungt universitet som har frihet att förändra, se 

nya öppningar och som kan bidra till att förnya den akademiska verksamheten.

Mittuniversitetet har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. De har 

olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. Östersund har sin tyngdpunkt 

i samhällsvetenskap med viss naturvetenskaplig och teknisk utbildning, samt 

tydliga profileringar mot vård- och socionomutbildningar. Här finns också skid- 

och skidskytteuniversitet. Forskningen inom folkhälsa, turism och upplevelser, 

liksom Nationellt Vintersportcentrum, är framgångsrik och omtalad.

mitt i stan
Campus 







Generation efter generation av människor har haft kontakt tvärs över Mitt-

skandinavien. Mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall har det gått ett 

stråk av förbindelser i mer än tusen år. Det har handlat om handelsvägar, 

kulturutbyte och kärlek. 

Idag har kontakterna formaliserats mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. 

Politikerna är överens, Mittskandinavien ska stärka sin roll som en attraktiv 

plats att leva och bo i.

Städerna fungerar som motorer i sina regioner som sammantaget sträcker 

sig från Nordsjön till Östersjön. De ser möjligheter till konkret samarbete på 

många nivåer och bandet mellan städerna är ett led i integrationen av Europa.

Samarbete och jämförelser driver utvecklingen framåt. För Östersund är både 

Sundsvall och Tröndelag viktiga marknadsplatser och därifrån kommer de 

flesta turisterna.

mellan Trondheim & Sundsvall
På tvärsen 



Buerie båeteme Saapman, eller Välkommen till Sameland! 

Samerna är ett ursprungsfolk som sedan urminnes tider levt i Saepmie, 

det område som idag sträcker sig över fyra länder. Östersund ligger i den 

sydligaste delen.

Staare - så vackert klingar stan på sydsamiska. 

Samiskan är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och Östersund är 

en tvåspråkig kommun, där du kan använda sydsamiska i kontakter med 

kommunen och myndigheter. Visste du att det samiska språket är oerhört 

rikt? Bland annat finns över 300 ord som rör snö och is. 

Renskötseln är en central och mycket betydelsefull näring i det samiska 

samhället. Det är en inkomst och en bärare av en lång, kulturell tradition och 

en samisk identitet. Men den samiska näringen innehåller också annat än 

traditionell slöjd, jakt och fiske. Den återfinns ofta inom den kreativa industrin, 

såsom turism, design, konsthantverk, livsmedelsproduktion, musik och teater. 

I Staare finns flera samiska institutioner. Besök gärna Sametinget, Samiskt 

Informationscenter, Samiskt språkcentrum och Gaaltije - Sydsamiskt 

kulturcentrum. Allt i en och samma byggnad och med syfte att utveckla det 

samiska samhället och öka människors kunskap om samer.

Saapman
Buerie båeteme 





Storsjöbadet

Äventyrsbadet har bland annat tre hisnande vattenrutschbanor och 

ett upplevelsebad för de minsta. Relaxavdelningen bjuder på ångande 

bastubad, väldoftande eteriska oljor, bubbelpool och upplevelseduschar. 

Aktivt friluftsliv mitt i stan

Känner du dig mer äventyrlig till mods så är det bara att bege sig till 

Surfbukten för att testa på wakeboard eller andra vattensporter. I hamnen 

kan du hyra en kajak för att ta dig ut på Storsjön. Håller du dig hellre på 

land brukar skaterampen under frösöbron eller turer på mountainbike nerför 

Frösöns sluttningar och slalombackar bjuda på rejäla adrenalinkickar.

Moosegarden

1997 fick två övergivna älgkalvar ett hem i Orrviken, strax utanför 

Östersund. Snart föddes den första kalven i hägnet och det resulterade 

snabbt i en hel älgfarm. Moosegarden kan besökas under sommaren och 

om du vill får du klappa och mata älgen Helge och hans familj. 

vill du göra idag?
Vad 
En dag på stan

Östersunds charm och litenhet till ytan gör innerstaden mycket shopping-

vänlig. Det är små gångavstånd, ett myller av affärer och trevliga matställen 

och caféer där du kan vila benen. Vill du göra ett riktigt fynd, smit in på 

en av stadens loppisar. Runda av din dag på stan med ett besök i någon 

konsthantverksbutik eller på något av stans många gallerier.

I badhusparken kan barnen leka av sig och vid båthamnen strax intill kan 

du besöka Jämtlands första och enda glashytta som drivs av tre kvinnliga 

glasblåsare. Känn hettan från ugnarna och se hur glaset formas. 







Mousserande björksav, havtornsmarmelader, mese och röding. 

Viltkött och bär. Unika, prisbelönta presidieprodukter som Souvas och 

källarlagrad getost.

Östersund arbetar framgångsrikt för att bli det gastronomiska navet i 

Sveriges mest spännande matregion. Unescos initiativ Creative Cities 

Network har utnämnt Östersund och Jämtland till gastronomisk 

region och under 2011 var Östersund utsedd av regeringen till Sveriges 

Matlandethuvudstad, den första i Matlandet Sverige.

Här i vårt vackra kulturlandskap har den rena naturen, den rika 

kulturhistorien och inte minst entusiastiska, matintresserade människor 

skapat ett kluster av lantbrukare, kulinariska entreprenörer och krögare.  

Andelen ekologiska jordbrukare och råvaruproducenter är hög jämfört 

med övriga Sverige.  Ett långsiktigt utvecklingsarbete har gett Östersund 

spetskompetens inom småskalig livsmedelsproduktion.

Kvalitetscertifierade krögare lockar med inhemska läckerheter såväl som 

internationella smakupplevelser. Allt fler småföretag lyckas kombinera 

primärproduktion och förädlad mat med turistverksamhet, där smaken 

blir en besöksattraktion.

Det goda livet
Mat 



I Östersund har vi beslutat oss för att ligga i täten på väg mot ett hållbart 

samhälle.  Vi vill också att kommande generationer ska kunna njuta av vita 

vintrar! Därför blev vi väldigt stolta när Svenska Naturskyddsföreningen utsåg 

oss till bästa klimatkommun i Sverige 2010-2012.

Vi satsar stort på förnyelsebara energikällor för uppvärmning av våra bostäder  

och byggnader. Vi jobbar för att bli mer effektiva när vi använder energi. Här 

byggs så kallade passivhus. Vi har en biogasanläggning som producerar det 

renaste drivmedlet som finns för bilar idag. Elbilar i kallt klimat testas här 

och på Green Highway - den gröna motorvägen från kust till kust - kan man 

köra fossilbränslefritt. 

Dessutom är Östersunds kommun den första kommunen i landet som  

miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt både ISO 14 001 och EU:s 

standard EMAS. Detta för att arbeta med miljöfrågorna på ett systematiskt 

sätt och vårt miljöarbete granskas kontinuerligt av externa revisorer. 

på klimatarbete
Sverigebäst 







I Östersund kan du njuta av närheten till storslagna fjällandskap och 

vintersport i världsklass. Samtidigt som du har möjlighet 

att förverkliga dina ambitioner i yrkeslivet. Ett gynnsamt företagsklimat och 

offensiva satsningar inom universitet och näringsliv gör att du slipper välja 

mellan karriär och stimulerande fritid. Det är livskvalitet för oss.

Är du intresserad av att flytta hit eller känner du någon som vill?

Kontakta vår Inflyttarservice eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev som 

regelbundet informerar om bostadsbyggande, lediga jobb, barnomsorg och 

annat som är på gång i Östersund.

www.ostersund.se/flyttahit

Vill du starta eller etablera företag i Östersund?

Kontakta vår Företagslots som hjälper dig med bland annat kontakter in i 

kommunen, kartläggning av tillstånd, förslag till finansieringslösningar och 

allmän rådgivning. 

www.ostersund.se/foretagslots

på Östersund?
Sugen 



Östersunds kommun
Rådhuset, 831 82 Östersund. Tel 063-14 30 00  www.ostersund.se
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