
storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Här börjar 
en riktigt bra 
bostadsaffär!

Stor 
visningshelg
24-25 maj

Ring 063-10 65 55 för att 
boka de bästa platserna 

i bostadsguiden.
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Räkna med lite mer av allt!
När vi startade Storsjömäklarna 2009 bestämde vi att vi skulle ge våra kunder lite mer än vad säljare 
i Östersund var vana vid. Lite mer engagemang, lite bättre tillgänglighet, lite bättre bilder, lite bättre 
presentationer och framför allt lite bättre betalt. Efter 5 år och 100-tals sålda bostäder i de flesta av 
Östersunds kvarter gäller detta fortfarande. Allt fler villasäljare väljer Storsjömäklarna och under 2013 
förmedlade Storsjömäklarna nästan var 6:e villa i Östersunds kommun.

Östersund är en fantastisk stad att bo och verka i. Här bor vi granne med storslagen natur och mitt i navet för 
några av Sveriges, kanske Europas, bästa skiddestinationer. Östersund fantastiska utbud av sport- och 
friluftslivsaktiviteter är ytterligare ett av många argument för att bo här. 

För att få fler att flytta till Östersund krävs också att vi kan erbjuda attraktiva bostäder. 
Det kan vi! Under senare år har det skett en hel del nyproduktion i Östersund 
och snart kan vi på Storsjömäklarna erbjuda drömboende på Storsjö Strand. 
Intresset för denna nya stadsdel är minst sagt stort. 

Det står nu också klart att Östersunds kommun har valt Storsjömäklarna 
som leverantör av fastighetsmäklartjänster vid försäljning av kommunens 
småhustomter. Vi är självklart både stolta och glada över att få 
möjligheten att hjälpa ännu fler med att bygga sin framtid i Östersund!

Välkommen till din lokala och oberoende 
fastighetsmäklare i Östersund!
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Om Storsjömäklarna
Storsjömäklarna startades 2009 av Maria Schärdin och har nu snart funnits i fem år. Vi tycker själva att 
vi har hunnit med ganska mycket på denna korta tid.

2011 blev vi nominerade till Årets marknadsförare i Jämtland /Härjedalen, vi har växt från en till fem 
medarbetare och 2013 flyttade vi till nya fräscha lokaler på Mårtens torg, Prästgatan 44 a. Här har vi har 
fått ännu bättre förutsättningar för att bedriva modernt och innovativt fastighetsmäkleri.

Storsjömäklarna verkar på en utmanande marknad där också större delen av Sveriges mäklarkedjor är 
etablerade sedan många år tillbaka. Storsjömäklarna är dock den enda helt fristående fastighetsmäkla-
ren i Östersund. Vi har en stark profil som  står för engagemang, trygghet och kraftfull marknadsföring. 

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 trygga, 
krävs det att spekulanterna får tillgång till både utförlig och 
korrekt information om bostaden som de är intresserade av. 

Detta uppnår vi på Storsjömäklarna genom att:

Vi skapar marknadens informativaste bostadspresentationer som 
innehåller svar på alla de frågor som en spekulant kan tänkas 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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Storsjömäklarna startades 2009 av Maria Schärdin och har nu 
snart funnits i fem år. Vi tycker själva att vi har hunnit med 
ganska mycket på denna korta tid.

 
 

Storsjömäklarna verkar på en utmanande marknad där också 
större delen av Sveriges mäklarkedjor är etablerade sedan många 
år tillbaka. Storsjömäklarna är dock den enda helt fristående 
fastighetsmäklaren i Östersund. Vi har en stark profil som 
står för engagemang, trygghet och kraftfull marknadsföring. 
Vi har inte några otydliga paketlösningar som ska passa alla 
försäljningar utan vi skräddarsyr varje försäljning utifrån varje 
bostads unika egenskaper och karaktär.

De kunder som kommer till Storsjömäklarna för att sälja sin 
bostad har gjort ett medvetet val av fastighetsmäklare. Det är 
inte en slump, eller för att de tillhör en viss bank eller försäk-
ringsbolag, som de kontaktar Storsjömäklarna. Det är oftast 
krävande kunder som vill ha en prisvärd tjänst, få rätt betalt 
för sin bostad och de har nästan alltid jämfört olika mäklare 
och mäklartjänster innan de gör ett medvetet val.

När vi frågar våra kunder varför de har valt att ge Storsjö-
mäklarna förtroendet att genomföra deras livs största 
affär brukar många svara att Storsjömäklarna är den 
fastighetsmäklare som sticker ut mest bland fastighets-
mäklarna i Östersund vad gäller engagemang, nytänkande 
och framför allt marknadsföring. 9 kunder av 10 har dessutom 
också blivit rekommenderade att använda oss från någon 
annan nöjd kund.

Om Storsjömäklarna Medvetna och 
krävande säljare

2011 blev vi nominerade till Årets marknadsförare i Jämtland 
/Härjedalen, vi har växt från en till sex medarbetare och 2013 
flyttade vi till nya fräscha lokaler på Mårtens torg, Prästgatan 
44 a. Här har vi har fått ännu bättre förutsättningar för att 
bedriva modernt och innovativt fastighetsmäkleri.

Våra medarbetare
Vi märker en tydlig trend att bostadssäljare mer och mer 
efterfrågar yngre, välutbildade och engagerade fastighets-
mäklare som lättare kan identifiera sig med köparna. För att 
lyckas bra som fastighetsmäklare krävs inte bara en gedigen 
fastighetsmäklarutbildning, utan också en framåtanda, 
ett starkt engagemang, ordning och reda samt förstklassig 
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Detta är egenskaper om vi har lagt stor vikt vid rekryteringen av 
nya medarbetare på Storsjömäklarna. Vi strävar ständigt efter 
att göra Storsjömäklarna till Östersunds bästa arbetsplats. Vår 
strävan är också en garanti för att de bästa fastighetsmäklarna 
kommer fortsätta att söka sig till oss och sedan stanna kvar här 
i många år. Välkommen till oss du också!

Vårt koncept och strategi
Storsjömäklarnas strategi är enkel och tydlig:

Med stort engagemang och professionalism ska Storsjö-
mäklarna leverera Östersunds bästa fastighetsmäklartjänst!
Om vi fortsätter göra det så kommer vi även i framtiden ha 
de nöjdaste kunderna som rekommenderar oss vidare till 
ännu fler nöjda kunder. 

Vårt koncept är lika enkelt att beskriva och förstå som vår 
strategi. Vi rekommenderar men du väljer! När ni säljer en 
bostad via Storsjömäklarna så skräddarsys försäljningen utifrån 
säljarens behov och bostadens beskaffenhet. Vi låter alltid dig 
som kund välja det du vill ha men vi kommer alltid vara tyd-
liga med vad vi anser vara den bästa lösningen för dig och din 
bostad.
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maria schärdin VD, Reg. fastighetsmäklare, Ek. Mag.
tel 072-201 65 55  e-post maria@storsjomaklarna.se

desirée persson Reg. fastighetsmäklare
tel 072-242 33 65 e-post desiree@storsjomaklarna.se

bostad: Villa i Odensala
familj: Sambo och ett barn
fritidsintressen: Träning och inredning
bästa prestation: Fallskärmshopp med tandempilot från 3 000 m höjd
favoritsport: Alpin- och längdskidåkning
smultronställe sommar: Revsundssjön
smultronställe vinter: Riksgränsen

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 förtroende, 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 arvidsson

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

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

Våra medarbetare
Vi märker en tydlig trend att bostadssäljare mer och mer efterfrågar yngre, välutbildade och engagerade fastighetsmäklare 
som lättare kan identifiera sig med köparna. För att lyckas bra som fastighetsmäklare krävs inte bara en gedigen fastig-
hetsmäklarutbildning, utan också en framåtanda, ett starkt engagemang, ordning och reda samt förstklassig förmåga att 
uttrycka sig i tal och skrift.

Detta är egenskaper om vi har lagt stor vikt vid rekryteringen av nya medarbetare på Storsjömäklarna. Vi strävar ständigt 
efter att göra Storsjömäklarna till Östersunds bästa arbetsplats. Vår strävan är också en garanti för att de bästa fastighets-
mäklarna kommer fortsätta att söka sig till oss och sedan stanna kvar här i många år. Välkommen till oss du också!  
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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

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

marcus ahlqvist Reg. fastighetsmäklare, Fil. Kand.
tel 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 lägenhet. 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 

bostad: Villa i Rasten
familj: Man och tre barn
fritidsintressen: Sjunga och baka, gärna samtidigt
bästa prestation: Sjöng för min man på vår vigsel
favoritsport: Fotboll och hockey på TV
smultronställe sommar: Ekeryd i Småland
smultronställe vinter: Frösö skidlek

En nöjd kund berättar
En tanke, en process. Ångestfyllt med besvärligt tankar. Något måste, men kanske ändå inte, eller jo, kanske?  
Med sådana funderingar är det svårt att sälja sitt hus. Och hur förklarar man det för en mäklare? Man vill 
inte gärna vara jobbig och besvärlig. Men det gick bra, det kändes enkelt, det var faktiskt nästan kul! Med fin 
känsla, närvaro och gott tålamod, sålde ganska nyss Storsjömäklarna mitt hus. Vi pyntade och fixade innan 
visning, på råd av en stylist. Vi satte gröna äpplen i vit korg, städade och fejade, bytte tvål i badrummen. 
Tro det eller ej, äpplena är kvar, fullt ätbara, huset är sålt, vi är jättenöjda.     anonym hussäljare

hannah widholm Reg. fastighetsmäklare
tel 063- 10 65 55  e-post hannah@storsjomaklarna.se
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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 marknadsplan inför 
försäljningen. Vi bokar också in fotograf och andra tjänster 
som du vill ha hjälp med så som besiktning, flyttstädning, 
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 
information om er bostad. 

4. Marknadsföring 

Dags för marknadsföring! Bostaden presenteras på Storsjö-
mäklarna.se, Hemnet.se, Bovision.se, Booli.se, Blocket.se 
samt i mån av plats i skyltfönster på vårt kontor, Handels-
banken samt ICA Odenhallen och ICA Valhalla. Självklart 
annonserar vi också er bostad både i ÖP och LT. 

5. Visningar 
Vi genomför visningar och finns hela tiden tillgängliga för 
både dig och spekulanterna. Efter visningarna försöker 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 
öppen budgivning, vilket innebär att spekulanter lämnar 
sitt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som sedan 
löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga 
budgivare. Efter budgivning lämnas budgivningslistan med 
namn, telefonnummer, 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 kontrakt. Då kontraktsmötet äger 
rum går fastighetsmäklaren igenom 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. 

Så går det till att sälja en bostad 
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Vi rekommenderar,
- Du väljer hur din tjänst skall se ut!

•  Dubbel boendekostnadsförsäkring

•  Finansiering och lånelöfte

•  Flyttstädning

•  Homestyling

•  Vitvaruförsäkring

Kontakta oss för mer information 
om våra tjänster och erbjudanden.

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. 

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

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 
skyltfönster på vårt kontor, ICA Odenhallen och 
ICA Vallhalla, Handelsbanken i Östersund, Krokom 
och Lit.

Besiktning 
Vid en fastighetsförsäljning rekommenderar vi alltid våra kunder 
att göra en besiktning innan försäljningen. 

Dolda fel-försäkring 
Enligt lag är säljaren av en fastighet ansvarig för dolda fel i 10 år 
efter att köparen har tillträtt fastigheten. 

Energideklaration 
Enligt lag är säljare av en fastighet skyldig att utföra en 
energideklaration. 

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

Storsjömäklarnas standardpaket

Tilläggstjänster För fastigheter
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Storsjö Strand
På Storsjö Strand, ett stenkast från centrum och granne med Storsjöns böljande 
vatten, har vi snart nöjet att erbjuda sjönära drömboende utöver det vanliga. 

Just nu pågår projekteringen av 51 toppmoderna och välutrustade bostadsrättslägenheter i 
storlekarna 37-113 m2. Samtliga lägenheter kommer ha tillgång till både hiss och varmgarage. 

Storsjö Strand är en unik plats som erbjuder unikt boende. Här följer du årstidernas växlingar på 
nära håll och varje dag börjar med att du bjuds på en majestätisk utsikt över Storsjön och Frösön!

Vill du gå från dröm till verklighet?
Välkommen med din intresseanmälan till 
info@storsjomaklarna.se

För mer information vänligen kontakta
Svante Andreasson 072-729 65 55 
Maria Schärdin 072-201 65 55
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Proffsfotograf Mikael Frisk
Det som utmärker Mikael mest som fotograf är hans engagemang och intresse för fotografering. 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 nyfikenhet 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 kommer 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 köpar-
na 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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Några enkla tips för bättre bilder
Du kan själv påverka bildresultatet genom att se till att din bostad är väl förberedd för fotografering. 
Det innebär att din bostad är välstädad och att alla onödiga saker är bortplockade. En förberedd bostad 
gör att bilderna blir bättre och det skapar bättre förutsättningar för ett högre försäljningspris.

Köket
Bostadens kanske viktigaste utrymme ska naturligtvis vara 
väl rengjort. Ta bort köksmaskiner, diskställ, disktrasor, 
diskborste och annat som står på diskbänken. Se till att kyl-
skåps- och frysdörren är ren från almanackor, magneter och 
annat, ta även bort anslagstavlan. Ibland kan köket se lite väl 
renplockat ut, så dekorera gärna med nya fräscha blommor, 
fruktfat, grönsaker och färska kryddväxter i kruka eller kan-
ske en flaska olivolja. En och annan kokbok hör köket till. Se 
till att köksbordet är rent och att alla lampor fungerar.

Vardagsrum
Har du en ”Tjock-TV” på hjul så se till att den är urkopp-
lad så att den enkelt kan rullas undan. Plocka undan fjärr-
kontroller och annat onödigt på borden och puffa till kud-
darna i soffan. Tänd alla lampor och eventuellt levande ljus 
inför fotograferingen.

Sovrum
Bädda sängarna, lägg på överkast och några fina prydnads-
kuddar. Rensa nattduksbord och plocka bort lösa föremål. 
Låt gärna en bok ligga kvar. Plocka undan kläder, herrbe-
tjänt och stolar som gör rummet stökigt och övermöblerat. 
Tänd alla lampor inför fotograferingen.

Toaletter och badrum
Alla hygienutrymmen ska vara rena och fräscha. Plocka 
undan tandborstar, tandkräm och andra toalettartiklar. Ta 
bort toalettborste, trasor och svampar, även de som finns 
under handfatet eller bakom toaletten. Häng/lägg fram rena, 
matchande handdukar och tvål.

Entré och hall
Ställ undan skor, ytterkläder och ta bort cykelhjälmar, mössor, 
vantar, paraplyer, skohorn, galgar, väskor och eventuella 
leksaker. Något enstaka utvalt plagg och skor kan få hänga 
kvar om det känns för renplockat.

Trädgård och uteplatser
Plocka undan leksaker, studsmattan, släpvagnar, cyklar, ste-
gar, trädgårdsredskap, soptunnor, vattenslangar, slangvindor, 
vattentunnor, klädsträck, torkvindor och annat bråte. Klipp 
gräsmattan, rensa rabatter och vattna blommor. Ställ i ord-
ning trädgårdsmöbler och lägg ut dynor. Ta av eventuellt 
fodral/skydd över grillen eller ställ undan den. Städa även 
under carporten och kör bort bilen en bit från huset. Hissa 
flaggan, men häng undan fasadflaggan och veva ut markiser 
en liten bit, utan att de skymmer fönstren.
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Enklare bostadsköp med 
Handelsbanken i Östersund!
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 bygga om ett befintligt? Då kan du 
använda vår byggnadskredit 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.

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

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 
beslutsunderlag. 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 
energideklarationen saknas har husköparen rätt att beställa en 
energideklaration 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 utföra 
energideklarationer.                                   källa anticimex

Energideklaration enligt Anticimex-konceptet 
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Försäkring för säljare

Du som säljare av en fastighet har skyldighet att ersätta 
köparen 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 konstruktionsfel, 
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 utrednings- 
och rättegångskostnader i tvister med köparen oavsett om det 
visar sig vara ett dolt fel eller inte. Försäkring för Säljare 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 skadereglering 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 
riskkonstruktioner. 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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Tips inför husbesiktningen
För att slippa onödiga anmärkningar i besiktningsprotokollet rekommenderar 

vi alltid att huset förbereds inför besiktningen. Här kommer några tips 
på vad ni kan göra innan  besiktningsmannen kommer.

Rengör golvbrunnarna. Det brukar ibland finnas med foton på golvbrunnarna 
i besiktningsprotokollet och det ser trevligare och mer välskött ut om de är rengjorda.

• 

Har huset krypgrund, se till att det finns en åtkomlig inspektionslucka.

• 

Rensa hängrännorna och tag bort eventuell mossa på taket.

• 

Om huset har vind, säkerställ att det finns både inspektionslucka 
och landgång så att vinden går att besiktiga.

• 

Ta fram en stege så att det går att komma upp på vind och tak.

• 

Se till så att det finns droppskydd under kyl, frys och diskmaskin.
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Arbetsschema försäljning
För försäljningen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att vi 

tillsammans gör ett arbetsschema som vi sedan jobbar efter.

Besiktning + eventuell energibesiktning

Radonmätning (ej Bostadsrätter)

Fotografering

Objektsbeskrivning och annonsmaterial mailas 
till säljaren för ändringar och godkännande

Bostaden läggs ut på internet

Annons ÖP och LT (Bostadsguiden)

Visning 1

Visning 2

datum tid aktivitet
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Homestyling
Homestyling handlar om att skapa en trevlig miljö och om att öka värdet på din bostad inför en försälj-
ning. 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 073-182 13 13
e-post sarah@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 enklare homestyling. Vi 
kompletterar ditt möblemang med textiler, mattor, växter och rekvisita. 

En mellan homestyling 
Vi går igenom vad som ska behållas från ditt befintliga 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.

När du säljer din bostad via Storsjömäklarna kan vi 
förutom 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 
neutralisera, 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 
bostadsförsäljning och är därmed också avdragsgill.
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Hur mycket får jag kvar?
Här kan ni på ett snabbt och enkelt sätt beräkna hur mycket pengar som 
blir kvar från din försäljning efter försäljningskostnader och skatt.

Uppskattat försäljningspris
Mäklararvode
Eventuell besiktning och energideklaration
Eventuell radonmätning
Eventuell styling
Försäljningspris netto

Inköpspris
Tillbyggnads- och ombyggnadskostnader
Lagfart- och pantbrevskostnader
Vinst

Tidigare uppskov
Beskattningsbar vinst

Försäljningspris netto
Skatt (22%) på Beskattningsbar vinst
Lån på bostaden
Din nettobehållning

-
-
-
-
=

-
-
-
=

+
=

=
-
-
=
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Fast och lös egendom
Alltför ofta uppkommer tvister mellan köpare och säljare i samband med fastighetsköp. Oenigheten 
uppkommer när säljaren i samband med avflyttningen tagit med sig föremål, som köparen anser skall 
ingå i köpet. Nedan skall vi försöka lämna de råd och anvisningar som Mäklarsamfundet tillämpar.

I jordabalken finns bestämmelser och exempel på vad som 
är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och 
byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Allt an-
nat som inte omfattas av reglerna om den fasta egendomen 
och tillbehören till denna är att betrakta som lös egendom.

I samband med fastighetsöverlåtelser får köpare och säljare 
ofta anledning att fundera över dessa frågor. Om tveksam-
het skulle uppstå får vi rekommendera att skriftlig över-
enskommelse träffas, som reglerar vad säljaren avser att ta 
med sig från fastigheten.

Som fastighetstillbehör räknas föremål, som av fastighetsä-
garen har tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Avsik-
ten vid tidpunkten för anbringandet skall vara, att föremålet 
skall förbli permanent på fastigheten.

På höger sida redovisar vi exempel på tillbehör, som kan 
räknas som fast egendom och således ingår i köpet. Om 
säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta 
möjligt, om parterna överenskommit detta i kontraktet.

Viktigt är att notera är härvid, att ett föremål inte är att be-
trakta som lös egendom förrän det faktiskt bortförts från 
fastigheten resp. byggnaden. Nedanstående förteckning är 
inte uttömmande, utan endast ett försök till att komplettera 
de exempel som redan finns i andra kapitlet Jordabalken.

Man bör också som säljare vara medveten om, att utveckl-
ingen går i den riktningen, att fler och fler föremål kom-
mer att räknas som fastighetstillbehör. Ett exempel här på 
är parabolantenn. När kabel-TV var en ovanlig företeelse 
i svenska hem räknades parabolantennen till lös egendom, 
medan den numera enligt avgörande från Högsta domsto-
len får anses vara tillbehör till fastigheten. Fortfarande råder 
dock viss osäkerhet vad gäller den s.k. decodern varför kö-
pare och säljare bör avtala huruvida den skall ingå.

Exempel fastighetstillbehör
Byggnad (inkl. lekstuga, växhus, uthus), flaggstång med lina, 
friggebod, buskar och träd, bojstenar och boj, brevlåda, 
torkvinda, ledning (gas, el, vatten och avlopp), soptunna, 
solur, sandlåda, grindar, stängsel, oljetank, flytbrygga.

Som byggnadstillbehör räknas föremål som byggnaden bli-
vit försedd med av fastighetsägaren och är, ägnat för stadig-
varande bruk. Begreppet stadigvarande bruk anger att det 
skall finnas en ändamålsgemenskap eller funktionsgemen-
skap mellan föremålet och byggnaden. Bedömningen skall 
ske objektivt. Föremålet skall normalt sett vara till nytta 
oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten.
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Exempel Byggnadstillbehör
Garderober (inkl. inredningsdetaljer), centraldammsugare, 
samtliga dörrnycklar, spisfläkt, markiser, TV-antenn, bad-
kar, persienner, parabolantenn, badrumsskåp, tjuvlarm, 
heltäckningsmatta (om denna utgör den ordinarie golvbe-
läggningen), radiatorer, brandlarm, tvättmaskin, stege för 
sotning, golvbeläggning, torkskåp, fönsterluckor, spis, tork-
tumlare, innanfönster, kylskåp, mangel, gnistgaller, frys, 
duschkabin, hatthylla, toalett- och badrumsinredning, föns-
terbräden, porttelefon, ledstång, braskamin.

Gränsfall och undantag
Exempel på gränsfall är fristående mikrovågsugn och de-
koder till parabolantenn. Extra utrustning såsom komplet-
terande frysbox är exempel på undantag och utgör inte 
byggnadstillbehör. Där tveksamhet uppkommer rekom-
menderas att skriftlig överenskommelse träffas. Om sälja-
ren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta möjligt 
- om parterna överenskommer om detta i kontraktet.

Bostadsrätter
Bostadsrätter är lös egendom och regleras av köplagen. För 
att bedöma vad som ingår i köpet tillämpas i princip samma 
regler som för fastigheter. Det innebär att befintlig utrust-
ning som finns uppräknad ovan ingår i köpet. Samma ut-
gångspunkt gäller även vid beskattningen av bostadsrätt.
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Förtroende
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. Vad vill du bo nära?

Oavsett hur drömmen ser ut så är det oftast mycket pengar som 
står på spel. Vi ser varje uppdrag som ett stort förtroende och vi vet att 
det kan vara stor skillnad mellan en bra affär och en riktigt bra affär.

Sedan starten av Storsjömäklarna 2009 har vi fått förtroendet 
att förmedla bostäder i de flesta av Östersunds kvarter

Här kan du se exempel på några av de bostäder 
vi har fått förtroendet att förmedla.
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Frösön - Aspvägen

Odensala - Spikvägen

Odensala - Ringduvevägen

Sålda villor

Torvalla - Kronojägarvägen Odensala - Dalripevägen

Frösön - Örjansvägen



Slandrom

Odensala - Mejselvägen

Odensala - Skolgången

Valla - Sigurds väg

Sålda villor

Ope Odenslund - Övre Frejagatan



Karlslund - Fältjägargränd

Dvärsätt - Bomplansvägen

Bringåsen

Sålda villor

Odensala - Pärlhakevägen Frösön - Lövtorpsvägen

Odensala - Bronshängevägen



Odensala - Falkvägen

Eriksberg - Eriksbergsvägen

Frösön - Aspnäsgatan

Sålda villor

Odensala - Framgången Lugnvik - Östersemsvägen

Frösön - Aspnäsgatan



Odensala - Järnåldersvägen

Karlslund - Lignells väg

Hara

Sålda villor

Ås - Njords Väg Valla - Gäddvägen

Frösön - Risslersgatan



Alvägen
Bergtorpsvägen
Berguvsvägen
Brunkullavägen
Bäckvägen
Drommenvägen
Fillsta
Frimans Väg
Fritzhemsgatan
Fröjavägen
Frösö-Berge 
Fugelsta
Gåsenvägen
Gärde
Harrvägen
Hemvägen
Hyggesvägen
Jägarstigen
Konvaljevägen
Kornåkersvägen
Krokvägen

Krusbärsvägen
Kvistvägen
Lockne
Lugnviksvägen
Lungre
Mariavägen
Morellvägen
Morkullevägen
Norrgårdsvägen
Odensalagatan
Odlarvägen
Odlingsvägen
Optand
Ringduvevägen
Rosenlundsvägen
Sigurds Väg
Sikvägen
Skolgången
Skyttestigen
Smultronvägen
Spjutvägen

Spovvägen
Stenåldersvägen
Svanvägen
Tolvmansvägen
Tornvägen
Torvalla By 
Tysta Vägen
Täng Sjöväg 
Tängvägen 
Ugglevägen
Vainos Väg
Vallagatan 
Vallsundsvägen
Vipvägen 
Vråkvägen
Vålbacken
Åkerbärsvägen
Åkeräng 
Återgången
Älgstråket
Övningsstigen

valla
frösön
odensala
brunflo
brunflo
torvalla
fillsta
frösön
frösön
frösön
frösön
marieby
torvalla
brunflo
frösön
odensala
blomängen
frösön
frösön
lit
frösön

odensala
torvalla
brunflo
lugnvik
bringåsen
blomängen
odensala
odensala
lit
marielund
blomängen
odensala
optand
odensala
brunflo
valla
valla
odensala
erikslund
odensala
odensala

odensala
odensala
odensala
brunflo
frösön
torvalla by
centralt
ås
ås
odensala
valla
valla
valla
odensala
odensala
marieby
odensala
åkeräng
odensala
eriksberg
tallbacken

Här kommer några fler exempel 
på villor som vi har haft nöjet att 
förmedla i Östersund
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Brf Vävstolen 

Brf Bagaren 

Brf Björktrasten 

Brf Abborren 3 

Brf Bergvik 

Brf Blomängen

Brf Arken 

Brf Björkbacken 1 

Brf Bo Klok Mjälle 

Sålda bostadsrättslägenheter

Brf Borgmästaren Brf Brevbäraren Brf Brödkaveln 



Brf Brunflohus nr 3 

Brf Brunnsgården

Brf Filialbanken

Brf Byggmästaren

Brf Dalen

Brf Frösöhem nr 1

Brf Brunflohus nr 5

Brf Fanjunkaren 1

Brf Fritzhem

Sålda bostadsrättslägenheter

Brf Fyra hörn Brf Getingen Brf Gäddan



Brf Gullvivan

Brf Iden

Brf Järnvägsmannen

Brf Hornsbergshus nr 1

Brf Instrumentmakaren 7

Brf Järven

Brf Hovslagaren

Brf Instrumentmakaren

Brf Kaptenen

Sålda bostadsrättslägenheter

Brf Körfältets centrum Brf Konstapeln Brf Kontrollanten



Brf Kusken

Brf Lommen

Brf Mjölkpallen

Brf Landskamreraren

Brf Marielund

Brf Nejonögat

Brf Lillsjön

Brf Mjällestrand

Brf Repslagaren

Sålda bostadsrättslägenheter

Brf Rödstjärten Brf Riksbanken Brf Russinbullen



Brf Södertorg

Brf  Svarvaren

Brf Tårtan

Brf Stormhatten

Brf Sågen

Brf Vallaskogen

Brf Svalan

Brf Törnrosen

Brf Östersundshus nr 1

Sålda bostadsrättslägenheter

Brf Östersundshus nr 2 Brf Östersundshus nr 5 Brf Östersundshus nr 6



Brf Rådmannen

Brf Stadsbacken

Brf Storgatan 7

Brf Smeden 2

Brf Stadsbäcken

Brf Östersundshus nr 9

Brf Smörkransen

Brf Stenbiten

Brf Östersundshus nr 10

Sålda bostadsrättslägenheter

Brf Östersundshus nr 12 Brf Östersundshus nr 14 Brf Östersundshus nr 15



Brf Östersundshus nr 16

Brf Östersundshus nr 19

Brf Östersundshus nr 22

Brf Östersundshus nr 17

Brf Östersundshus nr 19

Brf Östersundshus nr 24

Brf Östersundshus nr 18

Brf Östersundshus nr 20

Brf Östersundshus nr 25

Sålda bostadsrättslägenheter

Brf Östersundshus nr 26 Brf Östersundshus nr 32 Brf Residens Lycktan



prästgatan 44 | tel 063-10 65 55 | info@storsjomaklarna.se | storsjomaklarna.se

marcus ahlqvist

desirée persson svante andreasson

hannah widholmmaria schärdin

Välkommen att kontakta oss för en gratis 
konsultation och värdering inför er försäljning.

Stor visningshelg
24-25 maj

maj

5
1 2 3 46 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 30 3129


