Välkommen till STRÖMSUND
Strömsunds kommun
har en befolkningen på
12 000 människor, av
dessa bor cirka 3 700
inne i staden Strömsund. Kommunen är
till ytan sveriges sjätte
största (10 600 m²).

Strömsund
Ulriksfors

Åre

Östersund

Stockholm

Göteborg

Vild natur
Strömsund är landet
med brunbjörnar och
en vild samt fantastiskt vacker natur. Bra
möjligheter för jakt,
fiske och andra utomhusaktiviteter är viktigt
för befolkningen.
Aktiviteter
Magnifik natur, starka
nätverk och en positiv
företagssinställning är
några av karaktärsdragen för kommunen.
Delen av kommunen
som ligger längst
norrut, Frostviken, är ett
paradis för snöskoteråkare. Det finns även
flertalet skidbackar, mil
av skid- och skoterspår
i området. Utöver detta
kan man även prova på
en hundsläde eller lite
fiske.
Affärsklimat
Strömsund har blivit
utnämnd till årets tillväxtkommun i Jämtland

de senaste fyra åren i
rad. Det finns över 1000
företag registrerade i
Strömsund.
Mångfald, bredd och
serviceinriktning är
starka karaktärsdrag
för affärsklimatet som
innehåller industrier för
trä, elektronik och mekanik samt service inom
turism och IT.
Välkända företagsnamn
inom industrisektorn är
Engcon och SCF Betong.

km söder om Strömsund
så finns det väldigt goda
transporter till Stockholm med tåg och flyg
dagligen.
Med flyg (1 timme):
11 dagliga ank/avg
Stockholm – Östersund.
Med tåg (5 timmar): 6-8
dagliga ank/avg Stockholm – Östersund.
Att köra från Strömsund
till Stockholm med bil
tar circa 8 timmar (650
km).

Vindkraft
En av de största
utvecklingsområdena är
vindkraft som har lockat
nationella och internationella investeringar.
Strömsund utbildar vindkraftstekniker och är en
av fyra nationella noder
utsedda av Energimyndigheten.

Boende
Kommunen har goda
möjligheter att bo i
närheten av stora, rena
vattendrag i både städer
och landsbygd. Handeln
är välutvecklad med
många möjligheter till
service, mat
och konsumtionsvaror.
Det finns över 300
ekonomiska föreningar i
Strömsunds Kommun.

Förbindelser
Kommunaltrafiken är
välutvecklad. Viktiga
transportsätt är Inlandsbanan, väg E45 och
länsvägarna 342 och
345. Det finns bra trafik
samt kraftfull dataöverföring på dessa leder.
Grannkommunen Östersund har 60,000 invånare och från staden
Östersund endast 100

Ströms vattudal är en livsnerv
genom kommunen. Den magnifika
naturen, de starka nätverken och
den positiva företagssinställningen
är några av karaktärsdragen för
kommunen.

