
Fixit Maskin & Verktyg AB
Med CNC-styrda svarvar och fräsar är vi rustade för specialtillverkning av bl.a.  
transmissionsdetaljer till  konceptbilar samt  legotillverkning av mindre serier. 
Skärande bearbetning i metall är vår specialitet.

Förläggarvägen 16, 834 99 Tandsbyn  •  info@fixitab.net  •  063-754480

Vindkraftcentrum.se
Vindkraftcentrum.se är ett nationellt kompetenscenter och en del av Nätverket 
för vindbruk. Med unik branschkunskap visar vi möjligheter till jobb och affärer 
samt erbjuder saklig information.
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ANDRITZ
Andritz is a global supplier of electromechanical systems and services  
“From Water to Wire” for hydro power plants.  
The company is a leader in the world market for hydraulic power generation.
Andritz Hydro AB, Vaplans väg 29, SE-835 05 Nälden, Sweden 
Phone +46 640 177 00  •  www.andritz.com
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Bracke Forest AB
Bracke Forest är ett världsledande företag inom maskiner för skogsföryngring.  
Vi utvecklar och tillverkar markberedare, planteringsmaskiner, bioenergi aggre gat, 
samt utrustning för maskinell sådd. All produktutveckling sker i nära samarbete 
med skogsföretag, entreprenörer och svensk skogsforskning.
Svedjegatan 11, Bräcke • 0693-105 75 • www.brackeforest.com
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9 Hallströms Verkstäder
HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AB är ett i alla avseenden modernt industri- 
företag med huvudkontor i Nälden.  
Hallströms Verkstäder har ca 130 anställda och produktionen är i huvudsak 
inriktad på rör och detaljer för ventilation.  
Företaget grundades 1914 och drivs idag av tredje generationen Hallström. 
Näldenvägen 23 Nälden  •  Tel 0640-176 00  •  www.hallstroms.com

10 Nya Holiday Club Åre – fjällens träningshotell
Här bor du i rymliga hotellrum mitt i byn nära allt. Träna på det inglasade takgymmet 
SATS Åre eller väck kroppen med solhälsningar i yogastudion. Simma, busa och lek  
i det stora badet eller följ med oss på utflykt ut på fjället. Ät bra och näringsrik mat  
på restaurang Grow – bränsle för morgondagens upplevelser.

Årestrand 830 13 Åre • Tel +46 (0)647-120 00 • www.holidayclub.se • info@holidayclub.se

12 Högteknologi på internationell marknad
Jemtab Systems AB är ett högteknologiskt industriföretag i Jämtland som 
utvecklar, konstruerar och tillverkar produkter för en internationell marknad. 
Med kompetens inom konstruktion, utveckling, mekanisk bearbetning, 
hydraulik, automation samt montering levererar vi hela system till våra 
uppdragsgivare.
Snickarvägen 3, Häggenås  •  0642-202 00  •  www.jemtab.se

13 JP Industri
Located in the province of Jämtland, an area of outstanding natural beauty,  
JP Industri offers ingenious engineering solutions for a broad range of  
steel structures. The unique creativity of our production engineers adds  
value to our customers’ designs and reduces production costs.
Kännåsvägen 13, 831 52 Östersund  
063-155 800  •  www.jpab.se 
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Nord-Lock – Part of Nord-Lock Group
We are the creator of the original wedge-locking technology that secures bolted  
joints worldwide, even when exposed to severe vibrations and dynamic loads.  
We make the world a safer place. Welcome to visit us in Mattmar!

Nord-Lock AB, Halabacken 180, Mattmar • +46 (0)640 681180 • www.nord-lock.com

Norrmontage AB
Norrmontage AB tillverkar transformatorstationer för det svenska elnätet  
sedan 1962. Vår fabrik ligger i Järpen 23 km från Åre där vi har både utveckling, 
produktion och försäljning. Vi är alltid intresserade av nya samarbeten oavsett 
om det gäller som medarbetare, kund eller leverantör. Kontakta oss gärna om  
du vill veta mer om oss under ditt besök i Västjämtland. 
0647-108 05  •  info@norrmontage.se  •  www.norrmontage.se

Näldens värmeindustri AB 
Sveriges tryggaste & snyggaste skorsten heter NVI skorstenssystem
Passar alla kaminer och eldstäder på marknaden, är CE-märkt och uppfyller  
alla EU:s hälso, miljö- och säkerhetskrav. 
En Jämtländsk produkt och Sveriges enda renodlade tillverkare av  
stålskorstenar.
Näldenvägen 40, 835 40 Nälden  •  Tel 0640-68 11 60  •  www.nvi.se    
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SCA
SCA Skog – Jämtlands skogsförvaltning, tel 063-15 05 00
SCA Timber Supply Skandinavien – Stugun, tel 0695-733 00
Gällö Timber – tel 0693-182 00
www.sca.com
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Saab
Saab serves the global market with world-leading products, services and 
solutions from military defence to civil security. With operations in over 100 
countries, Saab continuously develops, adapts and improves new technology  
to meet customers’ changing needs.
saab.com
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Combitech
Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag som har 1900 kvalificerade 
konsulter på ett 30-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi erbjuder 
hög leveranskapacitet och ett brett utbud av spetskompetenser och koncept till 
kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar.
Storlienvägen 60, 831 25 Östersund  •  Tel 010-215 37 00  •  www.combitech.se
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engcon Group
The engcon Group, world leading manufacturer of Tiltrotators, which can be likened acting as a wrist for excavators. The group is also one of the largest manufacturers in other tools for 
excavators, wheel loaders, tractors and road clearance equipment for trucks and graders. Head office, manufacturing, Swedish & international sales, parts of the component manufacturing  
as well as an estate company is located in Strömsund and Rossön. 
engcon International engcon Component Mählers 
Industricentravägen, Strömsund Godsgatan 3, Strömsund Hotingsvägen 40, Rossön 
Tel +46 670 17800, www.engcon.com/international Tel +46 670 101 12, www.engcon.com/component Tel +46 624 512 350, www.mahlers.se
engcon Nordic engcon Estates 
Industricentravägen, Strömsund  Industricentravägen, Strömsund 
Tel +46 670 17800, www.engcon.com/nordic    Tel +46 670 17800, www.engcon.com/estates
engcon Sweden,  engcon Holding 
Transportgatan 5, Strömsund Vilohemsgatan 1, Strömsund 
Tel +46 670 650400, www.engcon.com/sweden   Tel +46 670 17900, www.engcon.com/holding
 

7

2

6

24

Arla Foods
Arla Foods är en kooperativ mejeriförening som ägs av mjölkbönder från Sverige,  
Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Runt Storsjön och  
i Jämtland finns de Arlabönder som levererar sin mjölk till Östersunds mejeri.  
Mejeriet har cirka 60 medarbetare och tillverkar framförallt hårdost som Arlas  
Familjefavoriter Edamer, Gouda, Jämtgård, Hushållsost och Storsjö.
Nedre Vattugatan 3, Östersund  •  Tel 063-63 56 200  
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Side System AB
Side System är en mekanisk verkstad med egna konstruktörer och en 
maskinpark anpassad för prototyper och mindre serier. Vår specialitet  
är speciallösningar inom hydraulik, ventilblock och hydraulcylindrar.
Side System AB, Side 480, 845 73 Oviken 
Tel 0643-103 15  •  info@sidesystem.se  •  www.sidesystem.se

Ladda ner Informationstavlan här
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AIM Additive Innovation & Manufacturing Sweden
AIM Sweden is a modern company using additive manufacturing (3D printing)  
to create products with complex structures. We make impossible things possible.  
We offer our customers unprecedented flexibility in the design and manufacturing 
of components in polymers and metals using additive manufacturing technology  
for industry, biomedicine and medical technology application.
www.aimsweden.com  •  info@aimsweden.com
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Välkommen till vårt Global Delivery Center i Östersund
Med 70000 medlemmar i 40 länder och på 400 kontor runt om i världen, 
kombinerar vi lokal närvaro och ansvar med ett brett nätverk av experter  
och kompetens. 

Rådhusgatan 15-17, 831 41 Östersund  •  Tel +46 63 152200  •  www.cgi.se
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Wipro Infrastructure Engineering
Specializes in designing and manufacturing custom Hydraulic Cylinders. Deep engineering 
expertise coupled with scalable manufacturing, capacity to innovate and relentless focus  
on Quality has made Wipro a leading hydraulic solution provider to global OEMs.
Hägnvägen 15, Östersund   
Alléstigen 3, Bispgården
Tel 0910-848 00  •  Wiproinfra.com  
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Vasa Vind AB
Vasa Vind AB bygger förnybar energi för en hållbar framtid.
Vasa Vind bygger just nu en av Sveriges största vindkraftparker  
motsvarande 288 MW i Jämtland.
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Inceptum Media 
Denna Informationstavla är producerad av Inceptum Media AB.

För bokning av plats på våra informationstavlor kontakta oss på:  
Tel 040-692 54 20 • info@inceptummedia.se 
www.inceptummedia.se

Norrlands Trähus
Norrlands trähus projekterar och levererar husstommar  
till Sveriges största byggföretag.
Hos oss jobbar 60-talet ingenjörer, blockspikare, utlastare,  
projektledare och produktionsledare.
Nyfiken? Läs mer på www.norrlandstrahus.se

SMI Snow Makers International AB
Konstruerar och anlägger smarta snökanonsystem för skidanläggningar.  
Vi är stolta över att kampen om medaljerna vid Biathlon VM i Östersund 
avgörs på snö från Snow Makers.

Välkommen att besöka oss på snowmakers.se
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