
Välkommen på
dubbla visningshelger!
7-8 maj och 14-15 maj

storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

åkeräng - Magnefik villa anno 2009.
Med ett högt och fritt läge i omtyckta Åkeräng, endast 15 min från Östersund, 
ligger denna riktigt trevliga och exklusiva villa. Redan vid den pampiga entrén 
där man möts av vacker snickarglädje, pampiga dubbeldörrar och en takhöjd 
på 270 cm, förstår man att detta hus är något utöver det ordinära. Huset har 
även ett stort vidbygt dubbelgarage och en stor solsäker altan som rymmer 
både släkt och vänner. Välkomna!

utgångspris 3 200 000 kr boarea 196 kvm b1area 66 kvm 
antal rum 7 rok byggår 2009 tomtarea 4 010 kvm adress åker-
äng 107 visas lör 7/5 kl 16.00- 17.30 samt sön 15/5 kl 14.00-15.30

ås - Strandnära 1-plansvilla för den stora familjen.
Med ett mycket lugnt och barnvänligt läge ett stenkast från Storsjöns strand 
ligger denna ovanligt stora och väldisponerade 1-plansvilla med fem sovrum,  
öppen planlösning, relaxavdelning med bastu och hörnbubbelbadkar, stort 
kök med köksö, samt installerad bergvärme som borgar för låga driftskostna-
der. Huset har också en stor välbyggd altan och här befinner man sig på för-
sta parkett och kan njuta av sol och sommar med viss sjöglimt över Storsjön.

utgångspris 2 900 000 kr  boarea 200 kvm  antal rum 6 rok 
byggår 2004  tomtarea 2700 kvm  adress tängvägen 111 visas 
lördag 7/5 14.00-15.30 samt söndag 15/5 16.00-17.30.

östra odensala - Med nyren. kök och badrum!
En barnvänlig trädgårdstomt med blomsteräng och gärdsgård ger inramningen 
till detta välskötta hus i ett av Odensalas populära villaområden. Villan ligger 
på en lugn återvändsgata endast ett stenkast från skogen och belysta skidspår. 
Den stora inglasade balkong och den trädäckade altanen har bästa tänkbara 
solläge. Det stilrena köket från hth (2010) går helt i högblankt vitt och rost-
fritt. Badrummet är helkaklat med vitt kakel och stilrena badrumsmöbler.

utgångspris 2 700 000 kr boarea 120 kvm biarea 144 kvm 
antal rum 6 rok byggår 1975 tomt 825 kvm adress berguvs-
vägen 3 visas sön 8/5 kl 14.30-16.00 samt lör 14/5 kl 14.30-16.00.
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östra odensala - Med stor inglasad balkong!
Vid en lugn återvändsgränd ligger denna trivsamma villa vars baksida grän-
sar mot skogsbeklädd allmänning. Huset är ljust, rymligt och välplanerat och 
bjuder på två renoverade badrum. Efter några varv i skidspåret står en stund 
i bastun högt på önskelistan! Den stora inglasade balkongen har sol från tidig 
förmiddagen till sen kväll. Tomten är till största del helt plan och passar ut-
märkt för barn som gillar att hoppa studsmatta eller spela badminton.

utgångspris 1 950 000 kr boarea 129 kvm biarea 41 kvm antal 
rum 5-7 rok byggår 1975 tomt 570 kvm adress ringduvevägen 
4 visas söndag 8/5 kl 12.45-14.15 samt lördag 14/5 kl 12.45-14.15.

hackås
- Hemtrevligt hus med bergvärme!
Varmt välkomna till denna hemtrevliga villa med 
tillhörande dubbelgarage. Ett perfekt boende för 
barnfamiljen som vill ha gott om plats i både hus 
och trädgård. 2010 installerades bergvärme i huset 
och det vidbyggda dubbelgaraget är utrustat med 
golvvärme. Den öppna spisen, köket i massiv ek och 
balkong med kvällssol tilltalar säkert de allra flesta! 

utgångspris 895 000 kr boa 110 kvm bia 
71 kvm antal rum 7 rok tomtarea 1 579 
kvm adress syrenvägen 3 visas lör 7/5 
kl 14.30-16.00 & sön 15/5 kl 14.30-16.00.

3:a centralt 
- Helren. lägenhet på bottenplan!
I ett av de lugnaste och mysigaste kvarteren i stan 
hittar ni denna välplanerade och trevliga lägenhet. 
Hela lägenheten har renoverats smakfullt och har 
ett vackert parkettgolv i ek som är genomgående i 
kök, hall och båda sovrummen. Köket har snygga 
vitvaror i svart. Badrummet från 2010 bjuder på 
stilfulla badrumsmöbler och bubbelbadkar. 

utgångspris 1 350 000 kr avg 3 044 kr 
boarea 77 kvm vån 1/2 adress ringvägen 
18 d visas lördag 7/5 kl 12.00-13.30 samt 
söndag 15/5 kl 12.00-13.30.

1:a i blomängen 
- Med stor inglasad balkong!
Denna trivsamt inredda lägenheten om 40 väldis-
ponerade kvadratmetrar har helkaklat badrum och 
rymligt kök med gott om plats för matbord. Den in-
glasade balkongen bjuder på gott om utrymme för 
utemöbler och tillför lägenheten extra rymd. Med 
närhet till Tegelplan, Campus och 10 min gångav-
stånd till centrum är detta ett perfekt förstaboende.

utgångspris 450 000 kr avgift 2 005 kr 
boarea 40 kvm våning 2/3 adress kron-
dikesvägen 18 c visas söndag 8/5 kl 12.45-
14.15 samt lördag 14/5 kl 14.30-16.00.

östra odensala - Välplanerad och trivsam!
Välkommen till denna trivsamma och välplanerade villa med närhet till skolor, 
natur och fritidsaktiviteter för stora och små! Huset är ljust, rymligt och har 
väl tilltagna sällskapsytor och en planlösning som passar de flesta barnfamiljer. 
Den inglasade verandan lämpar sig utmärkt för grillning eller kräftkalas med 
många gäster och den trädäckade altanen bjuder på solsken från morgon till 
kväll. Skenet från brasan i den öppna spisen ger både värme och hög mysfaktor.

utgångspris 1 900 000 kr boarea 108 kvm biarea 108 kvm antal 
rum 6 rok byggår 1973 tomt 804 kvm adress krusbärsvägen 12 
visas söndag 8/5 kl 11.00-12.30 samt lördag 14/5 kl 11.00-12.30.
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Med bästa läge 
i Höglekardalen 
Välkommen till fantastiskt trevliga och tilltalande 
lägenheter med storslagen utsikt, stora balkonger och 
med suveränt solläge! 
Storsjömäklarna har nöjet att i samarbete med Höglekardalens 
Semesterby erbjuda nyproducerade lägenheter med hög standard 
och bekvämt ski-in/ski-outläge med gångavstånd till allt ni behöver 
under fjällsemestern!

1:a etappen med 3 hus och 14 lägenheter sålde slut på rekordtid. 
Nu börjar försäljningen av etapp 2 och de 12 sista lägenheterna. 

Fantastiska fjälltomter 
med ski-in/ski-out läge 
Med bästa tänkbara läge mitt i Bydalsfjällens storslagna 
natur växer nu ett nytt attraktivt tomtområde fram.
 Tomterna är belägna på Hovdehögens fjällsluttning i Höglekarda-
lens semesterby och har ett suveränt solläge från morgon till kväll. 
Samtliga tomter har ski-in/ski-outläge och härifrån når man enkelt 
hela liftsystemet med 17 liftar och 50 nedfarter. Här har ni möjlig-
het att bygga ert drömhus granne med skidbackar och orörda fjäll.

Höglekardalens semesterby är ett familjeparadis där små upptäckter 
runt stugknuten varvas med stora vyer på kalfjället och här finner 
ni allt som ni behöver under fjällsemestern inom några hundra 
meter så som affär, restaurang och skiduthyrning.

pris 1 940 000-2 390 000 kr  avgift 1 920-2 250 kr/mån 
boarea 68-80 kvm  antal rum 3-5 rok 

pris 600 000-850 000 kr (inkl. v/a och el)  byggrätt 280-
320 kvm bruttoarea  tomtstorlek 1 090- 2 217 kvm  

lördag 7 maj
10.30-12.00  
12.00-13.30  
14.30-16.00   
14.00-15.30  
16.00-17.30  

söndag 8 maj
11.00-12.30  
12.45-14.15
12.45-14.15  
14.30-16.00  

lördag 14 maj
11.00-12.30  
12.45-14.15 
12.45-14.15 
14.30-16.00  

söndag 15 maj
10.30-12.00
12.00-13.30  
14.30-16.00  
14.00-15.30  
16.00-17.30  

Alvägen 24
Ringvägen 18 d
Syrenvägen 3, Hackås
Tängvägen 111
Åkeräng 107

Krusbärsvägen 12
Krondikesvägen 18 c
Ringduvevägen 4
Berguvsvägen 3

Krusbärsvägen 12
Ringduvevägen 4
Krondikesvägen 18 c
Berguvsvägen 3

Alvägen 24
Ringvägen 18 d
Syrenvägen 3, Hackås
Åkeräng 107
Tängvägen 111

snabbguide - visningtider


