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Arenabyn i Östersund är redan idag en mötesplats för träning, företagande och
nöje. Arenabyn skapar och erbjuder träningsarenor, koncept och bostäder för
både bofasta och tillresta besökare – elitidrottare såväl som motionärer. Vi ska
bli en internationell förebild – ett Athletic City – där rörelseglädje och folkhälsa
inte bara är en vision, utan en livsstil som skapar sysselsättning och attraherar
nya aktörer och invånare.
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Arenabyn i östersund
växer fram
Många vill, många har idéer och några är redan på gång att förverkligas. Vi
jobbar tillsammans med både kommersiella och ideella aktörer som vill och tror
på vår gemensamma satsning på Arenabyn i Östersund.
Några exempel presenteras här.
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parasportsatsning

idrottens hus

Svenska parasportförbundet gör en folkhälsosatsning och vi i Östersund hakar på. Vi satsar mot Special Olympics 2021, med ca 12.000 gästnätter och en
omsättning på ca 250 miljoner. Vi satsar också mot
Paralympic Winter World Cup 2023. Tillgänglighetsanpassningen pågår på flera platser i Östersund.

Flera specialidrottsförbund, SISU med flera delar
idag kontor på det som kallas Idrottens Hus. De är idag
intresserade av att flytta sina 40 arbetsplatser ner till
Arenabyn i Östersund. Kanske skapar vi ett superkansli
med administration för många mindre förbund.

med sikte på special olympics

vill flytta 40 arbetsplatser

sportboende

inomhusfotbollshall

till lägre kostnad

för skola och allmänhet

Storsjö gymnasium har en fotbollsinriktning som
genomsyrar skolan. De står redo att bygga egen inomhushall för fotboll med konstgräs som de enligt egna
kalkyler kan nyttja själva dagtid och hyra ut kvällstid.

I norra området föreslås plats för en billigare variant
av sportboende. Enligt våra beräkningar skulle sportboendet beläggas till ca 40 procent bara av nuvarande befintliga läger och turneringar. Hit söks en entreprenör som bygger och/eller arrenderar verksamheten.

hotell

Digitalisering

efterfrågan på temporärt boende är stort i Arenabyn.
Många idrottsgrupper, landslag med flera efterlyser
ett nära boende i hotellmiljö som är direkt kopplat till
idrottsanläggningarna i Arenabyn. Vi söker en driven
entreprenör som vill vara med i utvecklingen.

Vi vill genom god digital service visa för besökarna
att våra anläggningar hänger med i tiden. Fiberinfrastrukturen utvecklas, vilket möjliggör moderna internetbaserade satsningar som spårkortsförsäljning, mäta
åktid, filma teknik, hyra utrustning och mycket mer!

anpassat för idrott och affärer

av skidstadion
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Arrangemang
i världsklass

befolkningen
i östersund ökar

Vi är bra på arrangemang. Både sommar och vinter.
Det finns många duktiga arrangörer i stan. Här ordnas
Sitski, skidskytte, parahockey, curling med mera på
hög nivå. Vi är inte bara kända för sport utan även för
Guldgalan, Storsjöyran och Storsjöcupen. Idag finns en
rullskidbana av yppersta världsklass och flera arenor av
högsta klass. Här finns stora ytor trots att det är nära och
tajt till det mesta.
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Arenabyn i Östersund växer fram ur den här grogrunden.
Här skapas nu fler arenor och fler möjligheter för kommersiella och ideella aktörer att växa och utvecklas.
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forskningen bidrar
TILL tillväxt inom idrott
Östersunds Skidstadion är en bas för ledande forskning
inom sportteknologi. Här kan de svenska längd- och
skidskyttelandslagen kombinera sin fysiska träning med
forskning på högsta nivå. Mittuniversitetets tre excellenta
forskningsmiljöer Nationellt Vintersportcentrum, Sportstech och Etour är belägna bara några minuters bilväg
från stadion. Mängden VM- och OS-medaljer i regionen
är en framgång som ger lyskraft och skapar möjligheter
för både besökare och den som vill etablera sig i
Östersund.
Att skapa testbäddar och att kommersialisera forskning
är en av de viktigaste nycklarna till mervärden och
attraktionskraft, Östersunds Skidstadion är en oslipad
diamant som kan bli en nordeuropeisk mötesplats.
Kee Bergman
projektledare EU-projektet
Internet of Sports
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Häng med i utvecklingen av
Framtidens Arenaby på arenabyn.se

Arenabyn är en del av projektet ”Kommersialisering och affärsmässig utveckling av Östersunds skidstadion och Arenaby”,
där Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen är medfinansiärer. Illustrationer: grandnorth.se Bilder: Göran Strand, Roger Strandberg.

