
Välkommen till 
Östersunds ledande

kvalitetsmäklare!

Vill du ha 
med din bostad i 

nästa bilaga? Kontakta 
Storsjömäklarna 

redan i dag!



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

valla- En av två pampiga villor på Sikvägen!
Vi har nöjet att erbjuda denna av Jörgen Grönvik arkitektritade villa på lugna och 
sjönära Sikvägen. Fasaden är en fröjd för ögat och villan bjuder på öppna och ljusa säll-
skapsutrymmen, nyrenoverat badrum samt en hög vacker kakelugn. Varmt välkomna!

utgångspris 3 650 000 kr  boarea 159 kvm  b1area 29 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1978  tomtarea 794 kvm 
adress sikvägen 82  visas 22/10 10.00-11.30 & 26/10 12.00-13.00

karlslund - Välskött hyresfastighet med ledig lght! 
Vi har nöjet att erbjuda denna välskötta hyresfastighet belägen på lugna och trevliga 
Tallåsvägen mitt i hjärtat av populära Karlslund. Huset inrymmer fem lägenheter, 
samtliga med öppna spisar, samt en mindre lokal. En 3:a finns ledig för en köpare.

utgångspris 3 975 000 kr  boarea 383 kvm  b1area 104 kvm 
lokalarea 23 kvm byggår 1943  tomtarea 888 kvm 
adress tallåsvägen 20 visas 22/10, ring 063-10 65 55 för visningstid!

östra odensala - Välplanerat med perfekt läge! 
Välkommen till ett mycket trivsamt hus med ett lugnt och barnvänligt läge som erbju-
der närhet till skola, dagis och kommunikationer såväl som närhet till skog och natur. 
Under senare år har huset delvis fått nya ytskikt, fjärrvärme samt nya radiatorer. 

utgångspris 1 825 000 kr  boarea 114 kvm  b1area 23 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1976  tomtarea 617 kvm 
adress knipvägen 20  visas 23/10 10.00-11.00

valla - En av två pampiga villor på Sikvägen! 
Vi har åter nöjet att erbjuda en av dessa två unika representationsvillor belägna på en av 
Frösöns populäraste gator. Villan  erbjuder förutom ett attraktivt läge även fantastiska 
sällskapsutrymmen, kakelugn, fjärrvärme samt nymålad fasad och fönster. Välkommen!

utgångspris 3 350 000 kr  boarea 159 kvm  b1area 29 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1978  tomtarea 833 kvm 
adress sikvägen 80  visas 22/10 10.00-11.30 & 26/10 12.00-13.00

östra odensala - Med barnvänligt och naturnära läge!
Vid en lugn återvändsgränd ligger denna ljusa och välplanerade villa. Köket ligger be-
kvämt  på entréplan och där återfinns även allrummet med kamin och ett trevligt mat-
rum i vinkel. Det nedre planet bjuder på både bastu, tv-rum och en fin inglasad altan. 

utgångspris 1 875 000 kr  boarea 155 kvm  biarea 15 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1975  tomtarea 602 kvm 
adress ringduvevägen 13  visas 22/10 14.30-15.30 & 25/10 11.00-11.45

östra odensala - Kedjehus med nyrenoverat badrum! 
Vi har åter nöjet att erbjuda ett välskött radhus på en av de mest barnvänliga ga-
torna i Odensala. Huset är beläget i ett bilfritt område och med ett stenkast till 
både buss, dagis, skola och skidspår kan läget inte bli mycket bättre. Välkommen!

utgångspris 1 600 000 kr  boarea 111 kvm  antal rum 5 rok  
byggår 1975  tomtarea 256 kvm  adress spovvägen 17  
visas 22/10 16.00-17.00 & 25/10 12.30-13.15



valla norra - Trevligt villa med ett kök utöver det vanliga! 
Välkommen till en mycket trivsam och välrenoverad villa granne med skogen i barn-
vänliga Valla Norra! Huset är stort och ljust och har väl tilltagna sällskapsytor och en 
öppen planlösning som passar de flesta barnfamiljer.

utgångspris 2 100 000 kr  boarea 104 kvm  b1area 140 kvm 
antal rum 5 rok  byggår 1974  tomtarea 722 kvm 
adress sigurds väg 1  visas 23/10 12.00-13.00 & 25/10 12.00-12.45

tängtorpet - Trivsam enplansvilla med garage! 
Här välkomnas ni av en trevlig villa som bjuder på stora sällskapsytor, rymligt kök och 
fyra sovrum. Badrummet är helkaklat och utrustat med golvvärme och handdukstork. 
Garagedelen är varmbonad och intill finns ett rejält förråd. Stor och plan trädgårdstomt!

utgångspris 1 175 000 kr  boarea 135 kvm  b1area 52 kvm 
antal rum 5 rok  byggår 1981  tomtarea 2 053 kvm 
adress tängtorpet 243  visas 23/10 13.30-14.30 & 26/10 17.00-18.00

brunflo - Stort och rymligt hus med prunkande trädgård 
Detta är det perfekta huset för den stora familjen med gott om sovrum, förvaringsut-
rymmen och bilplatser. Huset har en låg energikostnad och är belägen på en hörntomt 
i ett barnvänligt villaområde. Tillträde omgående!

utgångspris 1 650 000 kr  boarea 150 kvm  b1area 180 kvm 
antal rum 8 rok  byggår 1972  tomtarea 1 010 kvm 
adress brunkullavägen 2  visas 23/10 10.00-11.00 & 27/10 12.00-12.45

3:a centralt - Trevligt renoverad med låg avgift!
Lägenheten har genomgående moderna ytskikt och med den generösa takhöjden känns 
den extra ljus och trivsam. Både kök och badrum är renoverade. Här bor man med suve-
ränt läge, nära till både skidspår och Östersunds utbud av caféer och butiker. Välkommen!

utgångspris 1 075 000 kr  avgift 1 921 kr  boarea 64 kvm  våning 3/4  
adress residensgränd 32 b  visas 19/10 18.15-19.00 & 21/10 12.30-13.15

optand -  Trevlig villa med stort garage/industrihall!
Välkommen till denna moderna villa med stora sällskapsutrymmen, inglasad veran-
da med sjöutsikt, samt ett smakfullt helkaklat badrum. Här finns även ett garage/
industrihall som passar för både hobbymekanikern såväl som för proffsmekanikern.

utgångspris 2 275 000 kr  boarea 153 kvm  biarea 56 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1980  tomtarea 1 821 kvm 
adress optand 742  visas 19/10 17.00

storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Lär känna ditt Östersund

Följ med Storsjömäklarna på en 
spännande och intressant stads-
vandring i centrala Östersund.

var Centrala Östersund
samling Hamngatan 13
när 29 oktober 13.00 (ca 2 timmar)

Anmälan görs till info@storsjomaklarna.se eller 
på tel 072-729 65 55 senast den 24 oktober 2011.
OBS! Begränsat antal platser.

gratis
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2:a söder - Charmig lägenhet med gavelläge!
Denna trivsamma lägenhet om 54 väldisponerade kvadratmeter bjuder på slipade trä-
golv och ett vackert burspråk som släpper in härligt med ljus i vardagsrummet. Trevligt 
kök med nya vitvaror och i avgiften ingår både el och bredband. Välkommen!

utgångspris 725 000 kr  avgift 2 268 kr  boarea 54 kvm  vån 1/3 
adress lottgatan 24 b  visas 19/10 17.00-17.45 & 21/10 11.15-12.00

3:a körfältet - med hiss och renoverat kök & badrum!
Välkommen till en trivsam lägenhet med smakfullt helkaklat badrum med egen tvätt-
maskin, ett toppenfint renoverat kök och en rymlig balkong med utsikt mot grönområ-
de. Hissen tar dig bekvämt upp till lägenheten och direkt ner till tvättstugan i källaren.

utgångspris 650 000 kr  avgift 3 860 kr  boarea 82,5 kvm  våning 4 
adress reveljgränd 25 a  visas 23/10 14.45-15.30 & 27/10 12.00-12.45

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.

Tankens kraft...
De ekonomiska oroligheterna som pågår i södra Europa tror jag knap-
past har undgått någon i vårt avlånga land. Även om vi i Östersund be-
finner oss långt ifrån problemens kärna så blir vi ändå smittade av oro. 
Detta har gjort att både vi och vissa säljare har fått uppleva lägre aktivitet 
hos spekulanter och att vissa affärer tar längre tid än vad vi är vana vid.

Som företagare i fastighetsbranschen skulle det då vara lockande att gräva 
ned sig i ett skyttevärn och bara hålla sina positioner tills stormen har lagt 
sig. Så tänker inte vi på Storsjömäklarna, - vi tänker som vanligt lite an-
norlunda. Tidigt i höstas bestämde vi oss för att stå utanför allt vad som 
heter marknadsoro och att denna höst skulle bli de bästa månaderna i

Storsjömäklarnas historia. Nu i mitten av oktober kan jag titta tillbaka och 
konstatera att både augusti och september blev nya rekordmånader för 
Storsjömäklarna och så här långt ser även oktober bra ut. För att möta den 
ökande efterfrågan på högkvalitativa mäklartjänster söker vi nu ytterligare 
en skicklig och engagerad medarbetare. Tankens kraft är som sagt stark!

maria schärdin,  vd

2:a karlslund - Topprenoverad med inglasad balkong! 
Välkommen till denna smakfullt renoverade lägenhet med genomgående ljusa ytskikt 
och öppen planlösning! Det nya vita köket har induktionshäll, diskmaskin och exklusiv 
bänkskiva i svart granit. Badrummet är helkaklat och har både dusch och massagebadkar. 

utgångspris 850 000 kr  avgift 2 610 kr  b0area 56 kvm  våning 2/3  
adress stapelmohrs väg 20 a  visas 23/10 11.45-12.30 & 26/10 18.00-18.45

3:a centralt - Mitt i stan och balkong med sjöutsikt!
Välkommen till en trevlig, rymlig och välplanerad lägenhet med väl tilltagna rum 
och med en balkong som bjuder på härlig sjöutsikt! Lägenheten har vackra, slipade 
trägolv och renoverade ytskikt. Badrummet är helkaklat och köket ljust och trivsamt. 

utgångspris 1 050 000 kr  avgift 3 092 kr  boarea 73 kvm  våning 2/4  
adress köpmangatan 46 a  visas  23/10 13.15-14.00 & 26/10 16.30-17.15


