
Julmarknad
Mat, slöjd & konsthantverk Jamtli, Östersund 7–9 december 2018

Se www.jamtli.com för detaljprogram 

Öppet: Fredag 7 dec kl 14–20. Lördag 8 dec kl 11–18. Söndag 9 dec kl 11–17 
Entré: Dagsbiljett vuxen 80 kr. Tredagarsbiljett, vuxen 150 kr

Barn t o m 18 år gratis i vuxens sällskap.  

Hushållnings
sällskapet

museum



Julmarknad på Jamtli
Det är här julen börjar...

”Jamtli Julmarknad” the second weekend of Advent has over the 
past 30 years become something of a must for young and old alike. 
The historical buildings at Jamtli create a wonderful setting where 
20.000 visitors and 200 vendors of genuine handicraft meet each 
other in a unique Christmas atmosphere.

Jamtli Christmas Market
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Ta ångtåget till 
Julmarknaden
Under Julmarknadens 
öppethållande kan du ta 
ångtåget till och från Jamtli. 
Tåget går varje heltimme 
från Östersunds station till 
Jamtlis station och åter varje 
halvtimme. Se tidtabell på 
www.jamtli.com

Parkering 
och entréer

Varje år kommer över 20000 besökare till Julmarknaden på Jamtli där 
nära 200 utställare säljer en överväldigande variation av lokalproducerad 
mat och lokalt hantverk. Stickade sockor, fantasifulla mössor, smarta 
träredskap, flygande kor, tovade sittunderlag, rökta korvar, gravade 
fiskar och lagrade ostar. Här är det lätt att hitta julklappar, presenter och 
delikatesser till kommande julbord. Här finns historiska gårdar, sprakande 
eldar, körsång, julpyssel, forbönder, hundspann, häst och släde och 
naturligtvis en alldeles egen tomte. Välkommen till Julmarknad på Jamtli!

Parkera gärna bilen på  
Hofvallsgränd (gamla Z-hallen) 

eller nere vid Storsjön.  
Där finns även närbelägna  
entréer till Julmarknaden.

Ta bussen till Jamtli! 
www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se



Se www.jamtli.com för detaljprogram 

Nyheter och traditioner 
– sida vid sida

Unga Jämtlandsföretagare under utbild-
ning säljer och visar upp sina produkter 
fredag 7 december. Se detaljerat program 
med hantverkare på www.jamtli.com

Nationalmuseum Jamtli
Se utställningen Sex sekler av samtid,  
rimma och slå in dina nyinköpta julklappar.  
Se Windows 2018, Norrdans skyltfönster- 
föreställning. 

Julfirande anno 1895
I Näsgården julstökar husmor och 
pigorna som bäst inför julen. Ute 
på marknaden hittar du kolbullar, 
hembakat och busiga Julbocken. 
Lek och julpyssla i Hackåsgården.

Jamtli-Tomten
Lämna din önske-
lista till Jultomten. 
Ponnyridning, jul- 
fika, julvandring 
och dans kring 
granen. 

Pepparkakshus
Finalisterna i Jamtlis Gynnares 
pepparkakshustävling ställs ut. 
Kom och rösta på ditt favorithus!

Mat och underhållning
Runt kåtan lagar lokala rest- 
auratörer härlig mat över  
öppen eld. Öl- och vin- 
rättigheter. Ambuleran- 
de körer och Lindqvist- 
arna. Underhållning  
med Kingen, Erik  
Wennergren,  
Ernehed & Björns! 

Dessutom...
Se utställningar, besök Jamtli Butik, JP Gulles  
handelsbod, Spilloteket och Jamtlis kyrka. Julfika  
i Café Slalom Jamtli Kafé och Konstlobbyn.  
Luciakandidater och mycket mer!

Julgranstävling. Dekoration utan 
konsumtion. Årets värd är projektet 
SMICE. Rösta på din favoritgran!



Fler områden kommer snart. Läs mer på: 
www.ostersundshem.se/nyproduktion

Socialt trygghetsboende  
och fler hyresrätter 
72 hyresrätter i ett trygghetsboende 
för dig som fyllt 65 år. Socialt och 
med hög standard, 1 – 2 rum & kök. 
Nästgårds bygger vi 15 hyresrätter 
med 2 rum & kök. Allt som allt fem 
hus, det första med inflyttning fjärde 
kvartalet 2019. Håll utkik!

ostersundshem.se/stallmastaren

Tallåsen på Stadsdel Norr 
115 nya hyresrätter är på väg 
1 – 2 rum & kök i centralt läge. 
Första inflytt fjärde kvartalet 2019.
ostersundshem.se/tallasen

För dig 
65+

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Nya hyresrätter i Lit 
20 hyresrätter nära centrum 

1 – 3 rum & kök i ett BoKlok-koncept. 

Första inflyttning sker våren 2019.

ostersundshem.se/lit

Här bor du nytt och 
nära i Östersund!

Nyhet 
i Lit!


