
VI VILL GE FLER 
MÖJLIGHETEN ATT BO 
PÅ VÅR LANDSBYGD

Hej! Det här brevet skickar vi till dig som enligt 

uppgifter från fastighets- och invånarregistret är 

ägare till ett hus, betecknat som bostad, där ingen är 

folkbokförd.

Husets skick kan mycket möjligt vara dåligt och bygg-

naden att betrakta som obeboelig, men intresset för så 

kallade ödehus och tomter är just nu stort. Det sker 

en inflyttning till vår kommun och intresset för att bo 

och verka på landsbygden är ökande, men det finns få 

bostäder eller tomter att köpa eller hyra.

Vi är medvetna om att det kan finnas en mängd 

hinder i sådana här processer, som till exempel 

samägarskap, tvister eller att det helt enkelt känns 

för omständligt att gå vidare med en försäljning eller 

uthyrning. Du får väldigt gärna kontakta oss om du är 

intresserad av att få mer information om vilka möjlig-

heter som finns.

På webbsidan levaiostersund.se/boende/tomma-hus 
finns möjlighet att komma i kontakt med alla lokala 

mäklare genom ett formulär. Där finns också tips till 

dig som eventuellt vill sälja eller hyra ut. Du når oss 

också direkt via vår kontakt person, Sara Larsson:

Telefon: 073-055 41 49 

E-post: sara.larsson@ostersund.se 

Postadress: Sara Larsson, Näringslivskontoret, 

Kyrkgatan 76, 831 34 Östersund

Östersunds kommun arbetar för inflyttning till vår landsbygd, 
och för att obebodda hus ska hitta nya ägare och få nytt liv.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information om att dina kontaktuppgifter kan komma att behandlas.  
Om du tar kontakt med oss på Östersunds kommun kommer vi eventuellt behöva spara och behandla personuppgifter om 
dig så som namn och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta kontakt med dig igen.

LEVAIOSTERSUND.SE

Om det här inte är intressant eller relevant för dig, kan du helt bortse från detta brev.  

Vänliga hälsningar från Östersunds kommun, via Sara Larsson, projektmedarbetare


