
Brosslarvägen 7, Östersund | Tel: 063-77 81 30
Webb: www.frysokyl.se

Kyla & värme!
Vi hjälper dig med det mesta inom kylentre-

prenad och kylservice. Men inte nog med det.
Vi är dessutom erkänt duktiga på värmepumpar 

och olika energisparlösningar.

Välkommen!

Fredag den 25 och måndag den 28 erbjuder Astrid
hund & katt vaccinationer för 295 kr (ord pris 370 kr).

(gäller ej rabies eller leptospira!) Som vanligt har vi drop-in!

Trygghet och trivsel för dig och din bästa vän!
 Modern klinik med röntgen och operationer

 Hos oss väljer du din egen husveterinär
 Butik med bl.a Royal Canin proffsfoder

Öppet:
Måndag-Fredag 8-17

063-13 15 00
www.ejra.se

ÖSTERSUND PRÄSTGATAN 25. TEL 063-12 40 70 WWW.SVENSKFAST.SE

Ska du sälja 
din bostad?
nu har vi gjort det ännu enklare för dig genom
att paketera allt du behöver. Som en av Sveriges största 
fastighetsmäklare vet vi vilka förberedelser som ligger 
bakom en lyckad försäljning. 
 Kontakta oss på 063-12 40 70 eller starta din  
försäljning på svenskfast.se. Välkommen till en riktigt
bra bostadsaffär!
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Prästgatan 18, Östersund,  Tel 063-19 34 22. foretag@lfz.seWWW.LFZ.SE

Mer än hälften av länets företag har sin försäkring hos oss. Som företagare kan du känna trygghet 

i vardagen genom att använda vår kompetens och vårt engagemang för att hitta bra helhetslösningar 

för företaget, dig själv och dina anställda.

Som företagskund har du tillgång till en personlig kontakt som kan hjälpa dig med det mesta, från 

företagsförsäkringarna till din privata ekonomi – 

det beror på dina behov och önskemål. 

Ring 063-19 34 22 så berättar vi mer om vårt 

sätt att göra dina affärer enklare.

Den personliga kontakten gör allt så 
mycket enklare.
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Kennet Karlsson, företag, Ebba Wadensjö, företagsmotor och 
Alexander Feinestam, liv & pensionWWW.LFZ.SE

Konsthallen i Stadsdel Norr 
har bytt namn till Exercishal-
len Norr. Liksom tidigare 
kommer här ibland att visas 
konst. Huset kan också bli 
ett centrum för utveckling av 
länets kulturella och kreativa 
näringar.
Efter att projektet Färgfabriken av-
slutades med utställningen ”Island, 
Nordens u-land” har det varit tyst i 
Exercishallen, men i mitten av maj 
öppnar den på nytt med en utställ-
ning om prins Eugens liv på Walde-
mars udde.

– Utställningen heter ”Äta, arbe-
ta, vila” och är en installation som 
handlar om konstnärskap, mat och 
dryck, berättar Ingrid Printz, chef för 
Länskulturen.

Projektet ”Framtidsfabriken” är 
tänkt att fungera som ett kreativt 
nav i arbetet för ökad sysselsättning 

inom de kulturella och kreativa nä-
ringarna i länet. En EU-ansökan har 
gjorts, och om medel beviljas kan Ex-
ercishallen bli den centrala samlings-
platsen för företagare i de kreativa 
näringarna. Tanken är att de här ska 
kunna mötas, skapa verksamhet, dis-
kutera framtidsfrågor och utvecklas. 
Visionen är att det innanför de röd-
målade träväggarna ska finnas plats 
för konstnärliga uttryck i alla former, 
liksom seminarier, workshops och 
andra happenings att samlas kring. 
Kunskap ska samlas och kulturpro-

dukter utvecklas. Tanken är också 
att skapa möten mellan de kreativa 
näringarna och andra näringar i syf-
te att odla något som kan bidra med 
arbetstillfällen, tillväxt och glans åt 
varumärket Jämtland. 

– Exercishallen Norr skulle också 
kunna bli en arena för nätverket 
Creative Cities att använda för mö-
ten och utbyten regionalt, nationellt 
och internationellt, säger Ingrid och 
hänvisar till att Unesco förra året ut-
nämnde Östersund till Creative City 
of Gastronomy.

I Creative Cities Network ingår 27 
städer i världen som alla utmärker 
sig inom något kreativt område. Stä-
derna förväntas ha ett aktivt utbyte 
av varandra, något som förstås kan 
öppna nya möjligheter för Jämtlands 
län. 

En annan central uppgift, om pro-
jektet går i lås, är att stötta kom-
munerna i arbetet med att utveckla 
kulturnäringarna. Länets kulturfö-
retagare, konstnärer och nybildade 
projektet Startskott – som driver frå-
gan om ett konsert- och kulturhus – 
kommer att bjudas in för att gemen-
samt utveckla arenan.

Framtidsfabriken och verksamheten 
i Exercishallen Norr finansieras av 
projektpengar från Tillväxtverket och 
Kulturrådet, och har medfinansiering 
av bland annat landsting, kommun 
och Regionförbundet i Jämtland. 
Fältjägaren Fastigheter AB drar sitt 
strå till kulturstacken genom att stå 
för driften av Exercishallen. 

Kultur är attraktivt

Östersund behöver ett kon-
sert- och kulturhus! Genom 
att arrangera en hejdund-
rande gala, tänker fyra envisa 
kulturarbetare se till att kom-
munen får upp ögonen för 
detta faktum.

En isarena ska just till att byggas. 
Evenemangsstaden Östersund lockar 
med skidskytte och skotertävlingar. 
Idrott är bra, men var är kulturen?

I Östersunds kommuns tillväxtpro-
gram jämställs kulturen med idrot-
ten, men när programledaren i en 
radiodebatt frågade kommunens le-
dande politiker om det fanns någon 
uttalad vision för kultur, blev svaret 
i korthet nej. Ett sådant svar kan få 
vilken kulturarbetare som helst att 
sätta semlan i halsen, men Jens Gan-
man och hans musikervänner Mar-

tin Kjellerstedt, Katarina Åhlén och 
Björn Höglund blev istället konstruk-
tiva vid fikabordet. De bestämde sig 
för att arrangera en gala för att visa 
att det behövs ett konsert- och kul-
turhus i centrala Östersund. 

– Det finns ett flertal lokaler och sce-
ner i stan, men det finns inte en kon-
sertsal i hela länet som är byggd för 
att få akustisk musik att låta bra. Vi 
vill bort från att musiker och publik 
ska hålla tillgodo med tillfälligt le-
diga sporthallar som inte alls passar 
behoven, säger Martin.

– Det är lika funktionellt som om 
man skulle erbjuda ett lag att spela 
innebandy i en konsertsal, säger 
Katarina som är cellist och van att 
kämpa mot dålig akustik vart hon än 
kommer.

Ett konserthus behövs också som 
en mötesplats för professionella 

kulturarbetare, både inhemska och 
besökande. Lika viktigt är att huset 
är öppet för alla. Här ska vem som 
helst kunna komma in, äta lunch el-
ler ta en fika, upptäcka vad som är 
på gång i kulturstaden och bli nyfi-
ken och intresserad. 

Idag sitter varje kulturarbetare på sin 
egen lilla ö. Ibland är det svårt att ur-
skilja dem. Att förstå vilken kulturell 
kraft de utgör som kollektiv är näst 
intill omöjligt. Att samla alla kring 
ett konsert- och kulturhus, tror Ka-
tarina även skulle höja statusen för 
yrket och slå hål på myten om kul-
turarbetaren som bidragstagare.

– Det händer att folk frågar mig: 
”Jobbar du också, eller?” Folk förstår 
inte att vi är egna företagare som 
jobbar mycket hårt, och ofta för väl-
digt lite pengar, säger Katarina.

Sedan Katarina, Björn, Martin och 

Jens offentliggjorde Startskott!, som 
de kallar sitt initiativ, har frågan väd-
rats livligt i lokalpressen och poli-
tikerna har lovat att utreda frågan. 
Även delar av näringslivet är mycket 
positiva till initiativet. Fältjägaren 
Fastigheter ska till exempel bekosta 
en egen förstudie.

– Vi fick ett mail från Daniel Kind-
berg där han erbjöd oss hjälp. Vi 
träffades och det bestämdes att hans 
bolag ska bekosta en förstudie av ett 
kulturhus. Något sådant hade vi ju 
aldrig räknat med, säger Björn.

Den beslutsamma kvartetten job-
bar vidare med galan som ska bli ett 
fyrverkeri av lokal kultur när den är 
som bäst. Ett gnistrande starskott. 
Därefter går bollen över till Öster-
sunds kommun.

Ett startskott som ska smälla högt

Det våras för Exercishallen Norr 

Kultur som tillväxtskapande faktor är stark. Därför väljer Fältjägaren Fastigheter AB (FFAB) att 
sponsra två olika kulturprojekt i Östersund. 
– Med olika delar av kultursektorn etablerade i Stadsdel Norr, tror vi att området blir mer attraktivt, 
och det tjänar vi förstås på. Men även kultursatsningar som höjer hela Östersund är viktiga. Det som 
är bra för staden, är ju också bra för Stadsdel Norr, säger Daniel Kindberg, FFAB.

Björn Höglund, Katarina Åhlén och Martin Kjellestedt är tre av initiativtagarna till Startskott.

12 Hela denna tidning är information från Fältjägaren Fastigheter AB 2011. 13


