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Den som går i andras fotspår 
kommer aldrig först…
Att sälja eller köpa en bostad är en stor och viktig affär. En av de största du gör i livet. För 
väldigt många handlar bostadsbytet om att uppfylla en dröm om närhet till något -skog, 
fjäll, stad eller kanske ett riktigt bra fiskevatten. Oavsett hur drömmen ser ut så är det oftast 
mycket pengar som står på spel och vi vet att det kan vara stor skillnad mellan en bra affär 
och en riktigt bra affär. Vi vet att en riktigt bra affär kräver engagerade fastighetsmäklare och 
trygga spekulanter.
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Storsjömäklarna är Östersunds enda fristående och helt oberoende fastighetsmäklare vilket innebär att vi, oavsett 
vilken bank du är kund i, alltid kan göra det som är bäst för dig.

Vi på Storsjömäklarna strävar alltid efter att utveckla fastighetsmäklarbranschen i Östersund
och så sent som hösten 2011 blev vi som första fastighetsmäklare i historien nominerade 
på Guldgalan för vår kreativa, smakfulla och nytänkande marknadsföring!

Marknadsföringen är en viktig del av bostadsförsäljningen men det är först då en 
affär inte riktigt går som man har tänkt sig som man märker den absolut största
skillnaden mellan Storsjömäklarna och vanliga fastighetsmäklare. Då finns vi, 
tillsammans med våra jurister och specialister, där för dig!

Vill du vara med och trampa upp nya fotspår med oss ?



Om Storsjömäklarna
Storsjömäklarna är en mäklarbyrå med stort engagemang. Vi vill skapa en personlig relation 
med dig som kund och hos oss blir du aldrig en i mängden. Vi sitter i ljusa  fräscha lokaler på 
Hamngatan 13 och hit är du alltid välkommen in för att prata bostad eller bostadsmarknad.

Trygghet
För oss är en trygg kund en nöjd kund. Vi samarbetar 
endast med de mest respekterade företagen på marknaden 
och via dem kan vi erbjuda produkter och tjänster som gör 
att du som säljare kan få både hängslen och livrem i din 
bostadsaffär. 

Trygghet är också nyckeln till att du som säljare ska få 
riktigt bra betalt för din bostad. För att få spekulanter tryg-
ga, krävs det att spekulanterna får tillgång till både utförlig 
och korrekt information om bostaden som de är intresse-
rade av. 

Detta uppnår vi på Storsjömäklarna genom att:

Vi skapar marknadens informativaste bostadspresentationer 
som innehåller svar på alla de frågor som en spekulant kan tän-
kas ha om en fastighet, bostadsrätt eller bostadsrättsförening.

På visningarna tillhandahåller vi alltid besiktningsprotokoll, 
årsredovisningar samt övriga dokument som kan vara av 
intresse för en spekulant.

Uppkommer någon fråga som vi inte kan svara på, 
- då tar vi reda på svaret!

Kvalitet 
Vi strävar efter att vara ett företag som förknippas med kva-
litet framför kvantitet. Vi säljer därför ett begränsat antal 
bostäder åt gången för att på så sätt få mer tid för varje kund 
så att du ska få den service och kvalitet som du förtjänar.

Engagemang 
Vi är en fastighetsmäklarbyrå med stort engagemang. 
Vi tycker att det är kul att sälja bostäder och vår yttersta 
ambition är att överträffa dina förväntningar. 9 av 10  
kunder kommer till oss efter att någon köpare eller säljare 
har rekommenderat Storsjömäklarna. Det visar verkligen 
att vi har lyckats med vår ambition att leverera en riktigt 
bra mäklartjänst.  

Tillgänglighet 
Vi strävar efter att ha marknadens bästa tillgänglighet. När 
frågor kring en bostad dyker upp vill vi finnas där för er. För 
oss betyder tillgänglighet också att vi ordnar extra visningar 
för spekulanter som missat de ordinarie visningarna.
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veronica westlund Reg. fastighetsmäklare.
tel 063-10 65 55, 072-715 65 56  e-post veronica@storsjomaklarna.se

bostad: Lägenhet i Marielund
familj: Sambo och tre barn
fritidsintressen: Golf och friluftsliv
bästa prestation: Klarat av att nå singelhandicap i golf
favoritsport: Golf
smultronställe sommar: Stugan i Härjedalen
smultronställe vinter: Styggtjärnen vid Sonfjällets fot

En nöjd kund berättar
Plötsligt dök chansen till vårt drömhus upp. Men att sälja min lägenhet i 
ekonomiskt svajiga tider, gjorde mig lite orolig. För att genomföra mitt livs 
kanske mest betydelsefulla affär, var det viktigt för mig att ta hjälp av någon 
jag verkligen skulle känna förtroende för. Veronica visade ett sådant personligt 
och professionellt engagemang i varje detalj under fotograferingen, i arbetet 
med objektbeskrivningen, annonseringen och under visningarna. Ingenting 
lämnades åt slumpen. Nu sitter jag vid brasan i mitt hus och känner mig 
lyckligt lottad att jag valde rätt fastighetsmäklare.

mia rinzén

bostad: Villa i Odensala
familj: Sambo och två barn
fritidsintressen: Min familj och resor
bästa prestation: Toppbestigning Kilimanjaro 5 895 möh
favoritsport: Turskidåkning och dykning
smultronställe sommar: Sörfjärden i Hälsingland
smultronställe vinter: Vinterparken i Östersund

En nöjd kund berättar
Jag har sålt olika objekt 4 gånger tidigare via andra fastighetsmäklare med 
ganska dåliga erfarenheter så jag var ganska orolig för hur det skulle gå den 
här gången. Jag hade tur. Maria har allt man kan önska sig av en duktig 
mäklare, tydlighet, uthållighet, utomordentligt bra annonsering, mycket bra 
objektbeskrivning, visningsvillig, kontaktbar, mycket bra extratjänster, tydlig, 
och en mycket vänlig och trevlig person. Jag kan rekommendera Maria på det 
varmaste. En mycket nöjd kund. 

lena hasselbom

Lär känna din Storsjömäklare

maria schärdin VD, Reg. fastighetsmäklare, Ek. Mag.
tel 063-10 65 55, 072-201 65 55  e-post maria@storsjomaklarna.se

5



bostad: Villa i Odensala
familj: Sambo och två barn
fritidsintressen: Husrenovering
bästa prestation: Vasaloppet på 8.08
favoritsport: Längdskidåkning
smultronställe sommar: Sörfjärden i Hälsingland
smultronställe vinter: Bydalsfjällen

Nöjda kunder berättar
Vi kan med glädje rekommendera Storsjömäklarna till andra bostadssäljare. 
Vi tycker att Storsjömäklarna är mycket proffsiga i allt de gör! De inger förtro-
ende, lugn och har ordning och reda på papper och allt som hör till affären. De 
har dessutom otroligt bra ”mervärden” för oss kunder. Under hela affären har 
vi känt stort förtroende och trygghet då vi upplevt Storsjömäklarna som mycket 
kompetenta i allt de gör. Bästa rekommendationerna! 

marie svensson & olof arvidssonsvante andreasson Marknad/Ekonomi, Ek. Mag.
tel 063-10 65 55, 072-729 65 55  e-post svante@storsjomaklarna.se
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marcus ahlqvist Reg. fastighetsmäklare, Fil. Kand.
tel 063-10 65 55, 072-740 65 55  e-post marcus@storsjomaklarna.se

bostad: Lägenhet i Centrum
familj: Singel
fritidsintressen: Alpin skidåkning
bästa prestation: Byggt en stuga i Borgafjäll
favoritsport: Fotboll och ishockey
smultronställe sommar: Badet i Önsjön
smultronställe vinter: Borgafjäll

Nöjda kunder berättar
Sedan en tid tillbaka kände vi att åldern började ta ut sin rätt och sommaren 
2011 visade Storsjömäklarna oss en bostadsrätt som kändes trivsam och som 
passade perfekt för våra behov. Vi gav oss in i budgivningen och efter 40 år i 
underbara Odensala bestämde vi oss för att sälja vårt hus och flytta till lägen-
het. Vi vill ge en eloge till vår fastighetsmäklare Marcus Ahlqvist som skötte 
allt så professionellt med information, tips och råd, och han är dessutom en 
mycket trevlig person. 

ingegärd & rolf jonsson 



Så här går det till att sälja en bostad…
1. Träffa mäklaren Vi träffas i er bostad eller på vårt kontor 
och går igenom hur en riktigt bra försäljning ska gå till.Vi gör 
en värdering av er bostad och diskuterar vad som bör lyftas fram 
för att visa det speciella med just er bostad.

2. Marknadsplan Vi gör sedan, i samråd med er, en marknads-
plan inför försäljningen. Vi bokar också in fotograf och andra 
tjänster som du vill ha hjälp med så som besiktning, flyttstäd-
ning, styling m.m.

3. Bostadspresentation Vi samlar sedan in alla fakta om er 
bostad och sammanställer dessa i en smakfull presentation där 
också en 3-D planskiss samt vår proffsfotografs fina bilder visas. 
Ni får sedan möjlighet att godkänna presentationen innan vi 
slutligen trycker en trevlig bostadskatalog som innehåller all in-
formation om er bostad. 

4. Marknadsföring Dags för marknadsföring! Bostaden pre-
senteras på Storsjömäklarna.se, Hemnet.se, Bovision.se, Booli.
se, Blocket.se samt i mån av plats i skyltfönster på vårt kontor, 
Nordea, Handelsbanken samt ICA Kvantum och ICA Valhalla. 
Självklart annonserar vi också er bostad både i ÖP och LT. 

5. Visningar Vi genomför visningar och finns hela tiden till-
gängliga för både dig och spekulanterna. Efter visningarna försö-
ker vi kontakta samtliga spekulanter för att följa upp eventuella 
frågor som finns om bostaden. Om någon spekulant missat de 
ordinarie visningarna försöker vi alltid ordna extra visningar.

6. Budgivning När budgivningen på er bostad startat skickar 
vi löpande ut sms till säljare och budgivare om aktuella bud. Det 
går även att följa budgivningen via internet. Vi tillämpar s.k öp-
pen budgivning, vilket innebär att spekulanter lämnar sitt bud 
till den ansvarige fastighetsmäklaren, som sedan löpande redovi-
sar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Efter 
budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnum-
mer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

7. Kontraktsskrivning och tillträde När budgivning är klar 
och ni känner er riktigt nöjda träffar vi köparen och skriver kon-
trakt. Då kontraktsmötet äger rum går fastighetsmäklaren ige-
nom kontraktet och stämmer av om det råder några oklarheter.  
Inför tillträdet bokar vi, i god tid, in plats och tid med köpare, 
säljare och bank. 
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När ni börjar att fundera på en försäljning, 
det är då det är dags att kontakta oss!
Vi bokar då in ett möte hos er eller på vårt kontor, så går vi igenom hur vi jobbar och ni kan 
i lugn och ro ställa frågor om försäljningen. I samband med detta möte gör vi också en 
värdering av er bostad om ni så önskar.

Storsjömäklarnas köpa/sälj-paket 

Med Storsjömäklarnas köpa/sälj-paket hjälper vi er att hitta er nya drömbostad samtidig som vi förbereder 
er nuvarande bostad för försäljning. I paketet ingår bland annat rådgivning vid köp av ny bostad, värdering 
av befintlig bostad, marknadsplan, proffsfotograf, en genomarbetad och smakfull bostadspresentation samt 
ett skräddarsytt paket med andra tjänster som passar er bostad. När ni sedan har hittat er nya bostad, då är 
allt redan klart och det är bara för er att luta er tillbaka tills det är dags att skriva kontrakt med köparna.
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Vi har rätt tjänster för din försäljning!

Tryckta objektbeskrivningar 
Våra objektbeskrivningar är både smakfulla och ovanligt 
informativa och trycks på ett lokalt tryckeri.

Proffsfotograf
Första visningen av din bostad är på internet och därför 
är proffsfotograf ett måste. Läs mer på sid 11.

3-d planritning
Ett av de viktigaste dokumenten i en bostadsbeskrivning 
är planritningen. Därför har vi alltid med en 3-d planrit-
ning av bostaden.

Flyttkartonger 
När ni säljer er bostad via Storsjömäklarna ingår alltid tio 
flyttkartonger av högsta kvalitet.

•  Deklarationshjälp

•  Dubbel boendekostnadsförsäkring

•  Finansiering & Lånelöfte, läs mer på sid 16

•  Flyttstädning

•  Hemförsäkring

•  Homestyling, läs mer på sid 12

•  Vitvaruförsäkring

Kontakta oss för mer information 
om våra tjänster och erbjudanden.

Annonsering i dagstidningar 
ÖP, LT och ibland även 100 % Östersund

Annonsering på Internet 
Storsjömäklarna.se, Hemnet.se, Bovision.se, Booli.se och 
Blocket.se

Annonsering skyltfönster 
I mån av plats annonserar vi även våra objekt i skylt-
fönster på vårt kontor, ICA Kvantum och ICA Vallhalla, 
Handelsbanken i Östersund, Krokom och Lit samt hos 
Nordea.

Besiktning 
Vid en fastighetsförsäljning rekommenderar vi alltid våra 
kunder att göra en besiktning innan försäljningen. Läs 
mer om detta på sid 17 och 18.

Dolda fel-försäkring 
Enligt lag är säljaren av en fastighet ansvarig för dolda fel 
i 10 år efter att köparen har tillträtt fastigheten. Läs mer 
om detta på sidan 18.

Energideklaration 
Enligt lag är säljare av en fastighet skyldig att utföra en 
energideklaration. Läs mer om detta på sidan 17.

Radonmätning
Finns inget radonprotokoll rekommenderar vi alltid våra 
kunder att göra en korttidsmätning av radon.

Storsjömäklarnas standardpaket

Tilläggstjänster För fastigheter
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Proffsfotograf Mikael Frisk
Det som utmärker Mikael mest som fotograf är hans engagemang och intresse för fotografe-
ring. Mikael har framgångsrikt fotograferat bostäder åt Storsjömäklarna sedan starten 2009.

När Mikael fotograferar bostäder försöker han skapa bilder 
som är både estetiskt tilltalande men också informativa. 
Bilderna ska ge betraktarna en behaglig känsla av nyfiken-
het och skapa ett intresse för att vilja se mer av bostaden.

Viktigt med rätt stil
För att bilderna ska ge en rättvisande bild av bostaden är det 
viktigt att man ställer i ordning sitt hem för att göra det så 
representativt som möjligt. Mikaels jobb blir då lättare och 
resultatet blir oftast bättre. Mikael kan då koncentrera sig 
på fotograferandet och slipper fundera på om han kom-
mer att få med saker som inte bör finnas med på bilderna. 
Personliga saker som tandborstar, tidningar, disk och 
semesterkort bör inte finnas med på bilderna. Säljarnas liv 
ska så gott det går neutraliseras för att köparna enklare ska 
kunna skapa en vision av sitt framtida hem.

Mastfotografering
Med vår fotomast kan vi ta bilder på upp till 12 meters höjd. 
Ett måste för dig som har en större gård eller en sluttande tomt.

mikael frisk
Fotograf
tel 070-353 40 67
e-post foto@mfrisk.se
www.mfrisk.se
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Homestyling
Homestyling handlar om att skapa en trevlig miljö och om att öka värdet på din bostad inför 
en försäljning. Din bostads kvaliteter och fördelar framhävs genom att de förutsättningar som 
redan finns tas tillvara och förhöjs. Det gäller att visa bostadens bästa sida direkt, då köparens 
första intryck till stor del avgör om det skall bli affär eller inte.

sarah mörk petersen
Homestylist
tel 063-10 15 60
e-post sarah@designdeli.se
www.designdeli.se

Konsultation Vi går igenom din bostad och ni får tips och råd hur ni kan 
förbereda bostaden inför fotografering och visning. 

En liten homestyling Vi träffas i bostaden och utarbetar en offert för en enk-
lare homestyling. Vi kompletterar ditt möblemang med textiler, mattor, växter 
och rekvisita. 

En mellan homestyling Vi går igenom vad som ska behållas från ditt be-
fintliga möblemang, resten plockas bort. Vi kompletterar med möbler, textiler, 
mattor, växter, rekvisita och belysning. 

En stor homestyling Här utgår vi från i princip en tom bostad. Vi inreder 
med ett helt komplett möblemang för att skapa en passande atmosfär.
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När du säljer din bostad via Storsjömäklarna kan vi för-
utom traditionell homestyling, även erbjuda rådgivning 
av vår stylist. Du får då hjälp med idéer som skapar ett 
positivt helhetsintryck inför försäljningen vilket i sin tur 
medför att fler blir intresserade och bostadsaffären går 
snabbare. Nyckeln till en lyckad homestyling är att neu-
tralisera, skapa rymd och ljus samt lyfta fram varje rums 
bästa egenskaper och möjligheter. I andra fall kan det 
handla om en tom bostad, då uppdraget blir att möblera 
och inreda helt från början - allt för att skapa en attraktiv 
bostadsmiljö. Kostnaden för homestyling tas upp som en 
försäljningskostnad då du deklarerar din bostadsförsälj-
ning och är därmed också avdragsgill.



Har ni råd att välja fel mäklare?
Fler och fler upptäcker alla fördelar med att anlita Storsjömäklarna och mer än 90% av våra 
kunder kommer till oss efter rekommendationer från befintliga kunder vilket verkligen visar 
på att vi har lyckats med att leverera en riktigt bra mäklartjänst. Vad som också visar på att 
vår mäklartjänst håller högsta kvalitet är att vi för andra året i rad (2010 och 2011) hade det i 
särklass högsta genomsnittliga kvadratmeterpriset.

Som vanligt lönar det sig att anlita en engagerad fastighetsmäklare!

17 % högre kvadratmeterpris
på en Östersundsvilla motsvarar:

337 000 kr*

Låt inte slumpen avgöra slutpriset på din bostad!
Välkommen till Storsjömäklarna.

* Beräknat på genomsnittligt försäljningspris villor i Östersunds kommun 2011 (1 983 000 kr)
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           Per Stålhandske                         Thomas Andersson                        Ulrika Martinsson                       Mats Eriksson                         Anna Falkerby Lundmark            Anna-Lena Svanberg

Prästgatan 25, Östersund, tel 063-16 79 00
E-post ostersund@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/ostersund

Finansiering
De finansiella frågorna utgör ofta en viktig del i bostadsaffären och Storsjömäklarna har se-
dan starten ett nära samarbete med Handelsbanken i Östersund, Krokom och Lit. Handels-
bankens stabilitet, trygghet och kundfokus passar bra in i Storsjömäklarnas målsättning att 
alltid kunna erbjuda våra kunder hängslen och livrem i sin bostadsaffär.

Enklare bostadsköp med 
Handelsbanken i Östersund
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Vi på Handelsbanken i Östersund vill ge våra kunder  
service av hög kvalitet, anpassade till var och ens 
önskemål och behov. Vad du än behöver låna till har vi 
rätt typ av lån och kan hjälpa dig med finansieringen. 

Du har säkert många frågor  – med vår kompetens 
hjälper vi dig med svaren.

Välkommen in och prata bolån med oss.

Bostadsrätt eller hus
Skall du köpa ny bostad eller renovera den du har? Vi 
hjälper dig med bolånen för både bostadsrätt och hus. 

Bygga nytt eller bygga till
Har du bestämt dig för att bygga hus? Eller kanske byg-
ga om ett befintligt? Då kan du använda vår byggnads-
kredit för att finansiera byggandet. När huset är klart och 
godkänt lägger vi om krediten till ett vanligt bolån.

Ska du gå på visning?
Med ett lånelöfte vet du hur mycket du får låna och är väl 
förberedd om det blir budgivning. 

Dubbla bostäder
Om köp och försäljning inte infaller samma dag kan 
finansieringen av din nya bostad lösas med ett tillfälligt 
överbryggningslån.



Överlåtelsebesiktning och energideklaration
Alla tjänar på att besiktiga innan husaffären
Att köpa eller sälja ett hus är en stor och komplex affär och ibland kan de fel som upptäcks efter att köparen och säljaren skrivit kon-
trakt bli besvärliga för både köpare och säljare. För otränade ögon kan det finnas många fel och brister i en bostad som är svåra att 
upptäcka. Fukt, mögel och röta är några exempel, som inte bara innebär ekonomiska konsekvenser, utan även kan orsaka en otrevlig 
och ibland ohälsosam inomhusmiljö.

Vi råder alltid säljare till en fastighet att göra en överlåtelsebesiktning. De brister som upptäcks under besiktningen 
har säljaren då möjlighet att åtgärda innan försäljningen och därmed undanröjs också eventuella frågetecken för eventuella köpare. Vår 
erfarenhet är att en besiktigad fastighet alltid har ett bättre utgångsläge vid en försäljning än en obesiktigad fastighet. För att ytterligare 
öka tryggheten för köparen finns alltid möjlighet att köpa till en köpargenomgång av besiktningsprotokollet. 

I samband med besiktningen är det också ett bra tillfälle att energideklarera er fastighet om det inte redan är gjort.

Vi gör närmare 25 000 överlåtelsebesiktningar om året. Vi 
har lång praktisk erfarenhet av besiktningar och kunskap om 
byggteknik. Våra besiktningstekniker genomgår en omfattande 
grundutbildning, kontinuerlig vidareutbildning och behörig-
hetstester.

De har dessutom god kunskap om området där huset är beläget. 
Besiktningsprotokollet är enkelt att förstå med beskrivningar, 
symboler, bilder och graderingar, vilket skapar ett bra besluts-
underlag. Du får personlig service på plats i ditt hus och har 
möjlighet att ställa frågor direkt till besiktningsmannen. Du kan 
teckna våra försäkringar som gör affären ännu tryggare.

Fördelarna med Anticimex överlåtelsebesiktning

From 1 januari 2009 ska alla småhus och villor som säljs vara 
energideklarerade. Energideklarationen ska informera om ditt 
hus energiprestanda och visa vilka åtgärder som kan göras för att 
minska energiförbrukningen. 

Det är hussäljarens ansvar att se till att energideklarationen finns 
tillgänglig senast vid köpekontraktets upprättande. Om energi-
deklarationen saknas har husköparen rätt att beställa en energi-
deklaration inom 6 månader på säljarens bekostnad.

Vi har många år arbetat med att skapa hälsosamma och energi
effektiva inomhusmiljöer och är ackrediterad av Swedac att ut-
föra energideklarationer.                                   källa anticimex

Energideklaration enligt Anticimex-konceptet 
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Försäkring för säljare

Du som säljare av en fastighet har skyldighet att ersätta köpa-
ren för dolda fel som denne kan upptäcka upp till 10 år efter 
att köparen tillträtt huset! Detta oavsett hur många gånger 
fastigheten säljs efter att du flyttat ut. Ett dolt fel kan vara 
allting från skadedjur och mögel till fuktskador och kon-
struktionsfel, och kan resultera i stora kostnader som du som 
säljare kan vara skyldig att betala.

Försäkringen tar (med vissa undantag) över säljarens 10-åriga 
betalningsskyldighet. Försäkringen omfattar även utred-
nings- och rättegångskostnader i tvister med köparen oavsett 
om det visar sig vara ett dolt fel eller inte. Försäkring för Säl-
jare förutsätter att en besiktning redan gjorts. Försäkring och 
besiktning innebär en tryggare och lugnare process för både 
köpare och säljare.

Köparen kan dessutom känna extra trygghet i vetskapen om 
en likvid och professionell motpart samt snabb skaderegle-
ring om en skada skulle anses vara ett dolt fel.

källa willis

Överlåtelsebesiktning: Nivå 1
Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning för alla hus. 
Besiktningen motsvarar vår överlåtelsebesiktning som vi 
utfört under mer än 20 år på den svenska marknaden.

• Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
• Besiktning av alla tillg. utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.
• Fuktindikering i våtutrymmen.
• Gradering av upptäckta brister och risk för skador.

Överlåtelsebesiktning: Nivå 2
Nivå 2 innehåller en utökad besiktning av husets riskkonstruk-
tioner. De flesta hus har någon form av riskkonstruktion och 
därför är det bra för både köpare och säljare att känna till i 
vilket skick riskkonstruktionen är. Nivå 2 innehåller alla 
moment från nivå 1 samt:

• Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning.    
...Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller 
   flytande golv, inredda källare, krypgrund och yttertak.
• Fuktmätning.

källa anticimex

Jan Rudolfsson Energiexpert
Angelica Holmgren Kundtjänst
Hans Tjäder Besiktningstekniker 
Marie Jansson Kundtjänst 
Mikael Löfstedt Besiktningstekniker & certifierad energiexpert 
Tel 063-18 31 83
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erikslund - Skyttestigen 

hornsberg - Fritzhemsgatan 

västra odensala - Stenåldersvägen 

östra odensala - Spovvägen 

valla - Sikvägen x 2

östra odensala - Vråkvägen

västra odensala - Mejselvägen 

vålbacken

Här är ett urval av alla de bostäder vi sålt den senaste tiden.



optand

åkeräng

östra odensala - Berguvsvägen

brunflo - Rosenlundsvägen

hara

fillsta

lit - Östersundsvägen

östra odensala - Krusbärsvägen

Här är ett urval av alla de bostäder vi sålt den senaste tiden.



centralt- 4 rok + 3 rok Strandvägen 23 

centralt - 3 rok Kyrkgatan 55

frösön - 4 rok Risslersgatan 25

frösön - 3 rok Norra Srandvägen 16 b

frösön - 5 rok + 2 rok Frösövägen 13

centralt - 4 rok + 1 rok Köpmangatan 50 a

frösön - 4 rok Risslersgatan 8

centralt - 3 rok Brunnsgränd 16 b

centralt - 3 rok+2 rok Kyrkgatan 29 a

söder - 2 rok Lottgatan 24 b

odenslund - 2 rok Skolgatan 46 b

karlslund- 3 rok Stapelmohrs väg 20 c

Här är ett urval av alla de bostäder vi sålt den senaste tiden.



lillsjön - 3 rok Vickervägen 

söder - 3 rok Rådhusgatan 124 

körfältet - 3 rok Taptogränd 3

blomängen - 3 rok Södra Torlandsgatan 22 a 

valla - 4 rok Frimans väg

centralt - 3 rok + 2 rok Allégatan

lungvik - 3 rok Stenhuggargränd 

brunflo - 3 rok Sjövägen

karlslund - 2 rok Samuel Permans gata 33 c

frösön - 2 rok Hornsgatan 20 b

centralt - 2 rok Färjemansgatan 26 b

centralt - 2 rok Brunflovägen 19 a

Här är ett urval av alla de bostäder vi sålt den senaste tiden.




