
storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

sjötomter
sökes!

För kunders räkning söker 
vi bebyggda alt. obebyggda 

sjötomter i Östersund 
med närområde.

Välkommen 
till vår visningshelg

12-13 maj!



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Vi hjälper dig
Att köpa bostad är ett stort beslut. Säkert har du många funderingar runt det. Hur ser den 
lokala bostadsmarknaden ut? Hur mycket får jag låna? Vad händer om räntorna går upp?

Vi har lång erfarenhet av bolånemarknaden och kan svara på de flesta av dina frågor direkt.
Vare sig det är en liten fundering eller en diskussion runt en större bankaffär.

Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

Nyrenoverat med fridfullt läge!

 BRUNFLO - SLÅTTE 123
9o m2 | 4 rok | tomt 2 177 m2 | byggår 1980 | pris 1 075 000 kr/bud

Trivsamt hus som har genomgått en helrenovering de senaste åren. Både kök 
och badrum håller hög klass och i vardagsrummet hittar ni en vacker braskamin. 

visning 12/5 13.00-14.00 & 14/5 16.00-17.00

BR-radhus med egen salong!

 4:A TORVALLA - ANARISVÄGEN 109
117 m2 | avgift 6 350 kr | pris 575 000 kr/bud

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

visning 12/5 12.30-13.15

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.

visning 13/5 10.00-10.45

Hemtrevligt med fint dubbelgarage!

HACKÅS - SYRENVÄGEN 3
110m2+ 71 m2 | 7 rok | tomt 2 700 m2 | byggår 1955 | pris 875 000 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.

visning 10/5 17.00-18.00

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.

visning 13/5 11.30-12.15

Insynsskyddat radhus med garage i Torvalla!

4:A TORVALLA - STAMVÄGEN 66
102 m2+ 10 m2 | avgift 6 488 kr | pris 295 000 kr/bud

BR-radhus som har en insynsskyddad altan med många soltimmar och granne 
med skogen. Bekvämt nära skola, dagis och bussen som tar dig in till stan.

visning 12/5 11.30-12.00



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

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!

visning 12/5 11.00-11.45

Ljus och luftig med hiss och balkong!

 3:A ODENSLUND - SKOLGATAN 40
72 m2 | avgift 3 708 kr | pris 925 000 kr/bud

Välkommen till en trivsam gavellägenhet med öppna ytor, ljusa ytskikt och högt i 
tak. Rymligt kök med gott om förvaring och stor balkong med viss sjöutsikt!

visning 12/5 15.00-15.45 & 15/5 12.00-12.45

Trevlig villa med stor tomt!

NÄLDEN - IDROTTSVÄGEN 6
145 m2+ 60 m2 | 7 rok | tomt 1 960 m2 | byggår 1950 | pris 875 000 kr/bud

Stor och trivsam villa med närhet till det mesta. Tillbyggnaden är gjord 2001 och 
innefattar två sovrum och ett eget allrum för barnen. Välkommen!

visning 13/5 12.00-13.00 & 16/5 18.30-19.30

Renoverad, högst upp med hiss!

 3:A CENTRUM - KYRKGATAN 29 A
78 m2 | våning 4/4 | avgift 3 302 kr | pris 1 250 000 kr/bud

Centralt i stan ligger denna lägenhet som bjuder på öppen planlösning mellan 
kök och vardagsrum. Fönster i två väderstreck och inglasad balkong.

visning 13/5 13.00-13.30

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.

visning 12/5 10.00-10.45

Stilsäkert renoverat med inglasad balkong!

 2:A CENTRUM - STORGATAN 9 C
52,5 m2  | våning 2/3 | avgift 2 994 kr | pris 750 000 kr/bud

Välkommen till en helrenoverad tvåa mitt i stan. Lägenheten har genomgående 
fräscha ytskikt, ett fint kök i ek samt ett stilsäkert renoverat badrum.

visning 9/5 16.30 -17.15 & 13/5 14.45-15.30

Överlåtelsebesiktning: Nivå 1
Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning för alla hus.  Denna överlåtelsebesikt-
ning har Anticimex utfört under mer än 20 år på den svenska marknaden. 

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.

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. Vi på Storsjömäklarna 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 ock-
så eventuella frågetecken för 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.

Tel 063-18 31 83
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Renoveringschans med 22 000 kr i reparationsfond!

 2:A KÖRFÄLTET - TAPTOGRÄND 3
67 m2 | våning 2/3 | avgift 2 998 kr | pris 475 000 kr/bud

Toppenläge på Körfältet med hela 22 000 kr i reparationsfonden och reno-
verade stammar. Solsäker och inglasad balkong med fri och öppen utsikt.

visning 13/5 14.00-14.45 & 15/5 11.30-12.00

Välplanerat med inglasad veranda!

 TORVALLA - DROMMENVÄGEN 12
149 m2+ 25 m2 | 6 rok | tomt 814 m2 | byggår 1984 | pris 2 075 000 kr/bud
Välkommen till denna trivsamma och välplanerade enplansvilla med fantastisk 

trädgård och suveränt läge i området! Huset har fyra sovrum och inglasad veranda.
visning 10/5 17.00-17.45 & 12/5 12.00-13.00

Rymligt med uthyrningsdel och vidbyggt garage!

 VÄSTRA ODENSALA - SKOLGÅNGEN 2
125 m2+ 112 m2 | 7 rok | tomt 788 m2 | byggår 1967 | pris 2 050 000 kr/bud
Välkommen till en rymlig villa med plats för den stora familjen. Huset har en 

uthyrningsdel som möjliggör uthyrning såväl som egen verksamhet!
visning 12/5 13.15 -14.15 & 16/5 12.00-12.45

Trivsamt radhus med inglasad uteveranda!

 ÅS - NJORDS VÄG 4
133 m2 | 5 rok | tomt 195 m2 | byggår 1983 | pris 1 650 000 kr/bud

I ett barnvänligt och populärt område i Ås hittar ni detta trevliga radhus som 
under årens lopp har renoverats med omsorg. Eget garage finns på gården. 

visning 13/5 10.00-11.00 & 16/5 16.30-17.30

Totalrenoverad på markplan!

 2,5:a LILLSJÖN - TRANBÄRSVÄGEN 48
71 m2 | markplan | avgift 3 201 kr | pris 725 000 kr/bud

Stilfullt renoverad lägenhet med egen insynsskyddad altan och gräsmatta med 
sol från ca 14. Belägen i en populär förening strax intill Lillsjöns strövområden.

visning 12/5 13.45-14.30 & 14/5 13.00-13.30

Renoverat och barnvänligt!

 BRUNFLO/SÖDERGÅRD - TOLVMANSVÄGEN 20
111 m2+ 15 m2 | 4 rok | tomt 172 m2 | byggår 1976 | pris 950 000 kr/bud

Välkommen till ett renoverat och trevligt radhus beläget i ett barnvänligt, 
bilfritt och mycket omtyckt område. Nära både skog, dagis och skolor.

visning 12/5 10.00-10.45
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Stor tomt med sjöutsikt!

ANNERSIA – FILLSTA 312
tomt 2 735 m2 | byggrätt 200 m2 bya  | pris 720 000 kr/bud

Välkommen till en mycket ljus och trevlig villatomt. Tomten ligger högt med bra 
läge och bjuder på vacker sjöutsikt. V/A finns färdigt att ansluta sig till.

ring 063-10 65 55 för visning!

Underbar fastighet med strandnära läge!

 ASPÅSNÄSET - NYVIK 245
61 m2+ 90 m2 | 3+4 rok | tomt 986 m2 | byggår 1972 & 2010 | pris 1 775 000 kr/bud
Ett riktigt smultronställe är nu till salu. På fastigheten finns två boningshus med 

året runt standard, charmigt växthus och ett gediget utekök för grillkvällarna.
visning 13/5 15.30-16.30 & 15/5 16.00-17.00

Sjönära och idylliskt på Rödön!

 RÖDÖN - MJÄLA 327
140 m2 | 4 rok | tomt 2 525 m2 | byggår 1998 | pris 1 650 000 kr/bud

Välkommen till detta trivsamma och sjönära hus. Den stora trädäckade altanen 
bjuder på härlig sjöutsikt och på tomten finns både gäststuga och garage.

visning 13/5 10.00-11.00 & 15/5 17.00-17.45

Stor sjönära tomt med perfekt läge!

 FRÖSÖN - VÄSTERFÄRJESUNDET 205
36 m2 | 2 rok | tomt 4 275 m2 | byggår 1935 | pris 1 200 000 kr/bud

Välkommen till en trevlig fritidsfastighet belägen på en stor och solsäker tomt. 
Tomten är plan och bjuder på en härlig utsikt över Storsjön och Rödöbron.

visning 13/5 11.15-12.00 & 14/5 17.00-17.45

Fritidshus i Nyvik med fantastiskt läge vid Indalsälven!

 ASPÅSNÄSET - NYVIK 243
25 m2 | 2 rok | tomt 744 m2 | byggår 1955 | pris 375 000 kr/bud

Charmigt fritidshus med murad öppen spis och mysig storstuga. Trevlig tomt m. 
stensatt uteplats & rogivande utsikt mot vattnet. Bygglov finns för ytterligare 40 m2.

visning 13/5 15.30-16.30 & 15/5 16.00-17.00

Trivsamt nära Indalsälven!

 LIT FJÄL - FJÄL 4:22
32 m2+ 16 m2 | 2 rok | tomt 2 991 m2 | pris 125 000 kr/bud

Välkommen till en trevlig fritidsfastighet belägen ca 200 meter från Indalsälven. 
Huset saknar el, vatten och avlopp men har öppen spis, gäststuga och förråd.

ring 063-10 65 55 för visning!
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Ett lugnare sätt att byta fönster

LATARE SOMRAR MED ALUMINIUMFÖNSTER
Välj våra underhållsfria fönster med aluminium-utsida så 
slipper du skrapa och måla på semestern. Ring så berättar 
jag mer om ett lugnare sätt att byta fönster. Eller boka 
fönstermätning på wisy.se.
Ring Curt på:  063-701 07 01  
eller via e-post:  curt.forslund@wisy.se

Just nu:

Aluminium 

på köpet vid 

köp av minst 

5 fönster

Sjönära och rymligt för den stora familjen!

 ÅS - TÄNGVÄGEN 111
200 m2+ 10 m2 | 5 rok | tomt 2 700 m2 | byggår 2004 | pris 2 500 000 kr/bud

Välkommen till en synnerligen välplanerad och rymlig villa för den stora familjen! 
Huset bjuder på fem sovrum och eget spa med både bastu och bubbelpool!

visning 9/5 18.15-19.00 & 13/5 13.00-14.00

Fantastisk hästgård med underbar utsikt!

 NÄLDEN - FAXNÄLDSVÄGEN 1
130 m2+ 130 m2 | 4+4 rok | tomt 126 130 m2 | 1900 + 1850 | 2 975 000 kr/bud

Välkommen till en idyllisk gård med tillhörande stall, upplyst ridplan & inrett härbre.  
Gårdens två boningshus har under senare år genomgått en omfattande renovering.

visning 13/5 13.30-14.30 & 15/5 18.00-19.00
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Radon och miljö

Välplanerad villa med centralt läge!

 LIT - KORNÅKERSVÄGEN 17
143 m2 | 6 rok | tomt 974 m2 | byggår 1980 | pris 1 200 000 kr/bud

Med ett lugnt läge, i slutet av en återvändsgata, hittar ni denna generösa och 
trivsamma villa. Trevlig tomt med redskapsbod och lekstuga. Välkommen!

visning 12/5 10.00-11.00 & 14/5 18.00-19.00

Stor villatomt med utsikt över Storsjön!

 ANNERSIA - NAMN 312
tomt 2 020 m2 | byggrätt 150 m2 bya | pris 500 000 kr/bud

Endast 10 min från Östersunds centrum hittar ni denna vackert belägna villa-
tomt. Här får byggas ett tvåplanshus och vatten och el finns vid tomtgräns.

ring 063-10 65 55 för visning

Engelska radhusen i Karlslund!

 4:A KARLSLUND - LÄGDEVÄGEN 3 A
93,5 m2+ 35 m2 | uteplats 28 m2 | avgift 4 389 kr | pris 1 675 000 kr/bud

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

visning 12/5 15.15-16.00

Nyrenoverat i populär förening!

 3:A CENTRALT -  RINGVÄGEN 23 B
76,5 m2 | våning 2/3 | avgift 3 637 kr | pris 875 000 kr/bud

Ljusa renoverade ytskikt på en väl planerad yta. Belägen centralt i Östersund i en 
populär förening. Avgiften är inklusive både hushållsel och bredband.

visning 13/5 15.30-16.15 & 15/5 12.30-13.00

Vi är ett lokalt företag i Jämtland som utför allt inom området  
radonmätningar och radonsanering.

Vare sig du gjort en radonmätning eller inte, är du alltid välkommen 
att kontakta oss så beskriver vi åtgärdsprocessen för dig.

RADEXO AB Norra Torlandsgatan 9, 831 47 Östersund | Tel 063-636 30 01 | E-post info@radexo.se | www.radexo.se



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
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30-tals romantik med pool och storslagen utsikt!

 FRÖSÖN - JÄGARSTIGEN 6
150 m2+ 79 m2 | 5 rok | tomt 2 160 m2 | byggår 1937 | pris 3 600 000 kr/bud
Välkommen till ett fantastiskt fint och välrenoverat hus med en stor inglasad 

pool, två inglasade verandor samt en carport med plats för tre bilar!
visning 12/5 & 16/5. ring 063-10 65 55 för visningstid.


