
marcus ahlqvist
Reg. fastighetsmäklare, Fil. Kand.
tel 063-10 65 55, 072-740 65 55
e-post marcus@storsjomaklarna.se

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

veronica westlund
Reg. fastighetsmäklare.
tel 063-10 65 55, 072-715 65 56
e-post veronica@storsjomaklarna.se

svante andreasson 
Marknad/Ekonomi, Ek. Mag.
tel 063-10 65 55, 072-729 65 55
e-post svante@storsjomaklarna.se

finnes: Fyra skickliga kollegor 
med stort engagemang.

sökes: Skicklig fastighetsmäklare 
med stort engagemang.

sälja?
Nu har en riktigt bra 

mäklartjänst blivit ännu bättre.
Med objektsannonser i tidningen 
100 % Östersund når vi ytterligare 

38 000 spekulanter!

Välkommen till Östersunds 
kraftfullaste marknadsföring!

missa inte vår

visningshelg
12-13 maj
Exklusiv bostadsbilaga!

Extra sidor sjönära boende!
Extra stora annonser!
Extra långa visningar!

Välkommen till en
engagerad fastighetsmäklare!

Östra Odensalas snyggaste!

 ÖSTRA ODENSALA - VRÅKVÄGEN 8
154 m2+ 90 m2 | 8 rok | tomt 939 m2 | byggår 1975 | pris 2 750 000 kr/bud

Vi har nu nöjet att erbjuda denna rymliga och stilfullt renoverade villa som erbjuder 
modern öppen planlösning, två kaminer och pool! Missa inte detta hus!

ring 063-10 65 55 för visning

Stor tomt med härlig utsikt!

 VALLA - VALLAGATAN 16
85 m2+ 34 m2 | 4 rok | tomt 2 235 m2 | byggår 1958 | pris 1 650 000 kr/bud

Charmig villa med stor potential på en stor och helt underbar tomt. Utsikt över                                 
Annersia och viss sjöglimt. På tomten finns både garage och förråd.

ring 063-10 65 55 för visning

Renoverad källare med Nivell-system

 VALLA NORRA - SIGURDS VÄG 1
104 m2+ 140 m2 | 5 rok | tomt 722 m2 | byggår 1974 | pris 2 400 000 kr/bud

Välkommen till en välrenoverad villa, granne med skogen i barnvänliga Valla Norra!                                    
Helt nyrenoverad tvättstuga och gillestuga med Nivellgolv.

ring 063-10 65 55 för visning

Engelska radhusen i Karlslund

4:A LÄGDEVÄGEN 3 A
93,5 m2+ 32 m2 | uteplats 28 m2  | avg. 4 614 kr | pris 1 675 000 kr/bud

Äntligen finns ett av de populära engelska radhusen i Karlslund till salu. Det trevliga 
radhuset ligger fritt på gaveln, har öppen spis, nyrenoverat kök och carport. 

ring 063-10 65 55 för visning

Välskött med bra planlösning!

ÖSTRA ODENSALA - UGGLEVÄGEN 4
110 m2+134 m2 | 6 rok | tomt 732 m2 | byggår 1975 | pris 2 350 000 kr/bud

Välkommen till en rymlig och välskött villa med bra planlösning och plats för den stora 
familjen. Närhet till skog, motionsspår, dagis och kommunikationer.

ring 063-10 65 55 för visning

Välrenoverat i omtyckta kvarter!

BLOMÄNGEN - MARIAVÄGEN 30 H
79 m2+ 35 m2 | 4 rok | tomt 655 m2 | byggår 1955 | pris 2 150 000 kr/bud

Välkommen till detta trivsamma och välrenoverade kedjehus beläget vid lugn
 återvändsgränd endast 10 minuters gångväg från centrum! 

ring 063-10 65 55 för visning

Inglasat uterum med bubbelpool!

 TORVALLA - KVISTVÄGEN 13
112 m2 | 4 rok | tomt 911 m2 | byggår 1985 | pris 1 975 000 kr/bud

 Granne med skogen i hjärtat av omtyckta Skogsmon ligger denna välplanerade 
enplansvilla med kamin och inglasat uterum med bubbelpool! Välkommen!

ring 063-10 65 55 för visning

Välplanerat med bästa läget!

3:A BYDALEN - BRF SOLEN
50 m2 | våning 1/2 | avgift 2 170 kr | pris 975 000 kr/bud

Välkommen till en trivsam lägenhet i Bydalen med perfekt läge strax nedanför 
skidliften och Bydalens värdshus. Goda uthyrningsmöjligheter finns!

ring 063-10 65 55 för visning

BR-radhus med egen salong

5:A ANARISVÄGEN 109
117 m2 | 5 rok | avgift 6 350 kr | pris 575 000 kr/bud

Trivsamt renoverat radhus med möjlighet att driva egen verksamhet hemma. Inglasad 
altan och välskött trädgård med växthus. Förskola precis bredvid och eget garage.

ring 063-10 65 55 för visning

Insynsskyddat radhus med garage i Torvalla

4:A STAMVÄGEN 66
102 m2+ 10 m2 | avgift 6 488 kr | pris 325 000 kr/bud

BR-radhus med insynsskyddad och solsäker altan granne med skogen. Här bor man 
bekvämt nära skola, dagis och bussen som tar dig in till stan. Välkommen!

ring 063-10 65 55 för visning


