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Temadag och 
Förbundsmöte

26-27 april 2018
Östersund

26 april - TEMADAG

Vi startar med registrering och lunch kl. 11.30

Lokal: Jamtli, Museiplan, Östersund

Ur programmet:

Norsk landsbygdspolitik, Håkan Larsson

Kl. 13.30 Östersunds Fotbollsklubb, Lars Landin 

berättar om klubbens utveckling.

Kl. 14.30 Jamtli, utveckling och framtidsplaner.

Kl. 16.00 Studiebesök på AIM Sweden, Frösön 

Kl. 19.00 Middag på Rådhuset, Östersund. 

Utdelning av våra hedersbelöningar 

Norrlandsbjörnen och Olof Högbergs-plaketten.

Värd för förbundsmiddagen, AnnSofi e Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande, Östersund 

kommun 

Anmälan

Anmäl dig snarast till vårt kansli, dock senast 12 
april. Anmälningslänk fi nns på vår hemsida.
www.norrlandsforbundet.se
Där anger du om du deltar i hela eller delar av 
programmet. 

Bokning av boende görs direkt till Hotell Emma, 
Prästg. 31, 831 31 Östersund, Tel: 063-517840, 
www.hotelemma.com, 
epost: info@hotelemma.com. Välkomna till 
Östersund.

Du som är medlem 
inbjuds till:

Jamtli. Foto: Östersunds kommun 

Östersunds rådhus. Foto: Östersunds kommun
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• Östersund är residensstad för region 
Härjedalen/Jämtland. 

• Östersunds kommun är Norrlands sjätte 
största kommun vad gäller folkmängd.

• Östersund har 62 479 invånare (SCB 
2017)

• Kommunen genomkorsas i nord-sydlig 
riktning av E45 och i öst-västlig riktning 
av E14. 

• Järnväg: Mittbanan Sundsvall - 
Östersund-Storlien och vidare till 
Trondheim i Norge via Meråkerbanen. 
Inlandsbanan skär genom kommunen i 
nord-sydlig riktning. 

• Mittbanan trafi keras av SJ:s fjärrtåg 
och Norrtågs regiontåg samt vintertid 
och höst av Snälltågets nattåg från 
Stockholm och Malmö.

• Kommunen gränsar i väster till Åre 
kommun och Krokoms kommun, i norr 
till Strömsunds kommun, i öster till 
Ragunda kommun och Bräcke kommun 
samt i söder till Bergs kommun

• Storsjöyran. Sveriges äldsta musik-
festival och en gigantisk folkfest. 

• Den internationella fl ygplatsen Åre 
Östersund Airport ligger på Frösön, tio 
minuter med bil från centrum. 

• Östersunds Skidstadion har ett av 
Sveriges största skidområden och är 
en tävlingsarena inom vintersporter av 
högsta internationella klass.

Korta fakta om Östersund

27 april - FÖRBUNDSMÖTE

kl. 09.00 Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
Lokal: Jamtli, Museiplan, Östersund

Kl. 10.00 Förbundsmötesförhandlingar

Kl. 12.00 Lunch, värd Sparbanksstiftelsen
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