
Välkommen 
till vår visningshelg
den 18-19 augusti!

Välskött med sjöutsikt för den stora familjen!

VALLA - FRIMANS VÄG 291

160 m2/61 m2 | 7 rok | tomt 1 082 m2 | byggår 1980 | pris 2 750 000 kr/bud

Vi har nöjet att erbjuda denna rymliga och välskötta familjevilla med renoverat kök och 

badrum, vidbyggt garage samt härlig sjöutsikt! EP* = 75 kWh/m2

visning 19/8 13.30-14.30 & 21/8 16.30-17.15

Renoverad med vackra trägolv!

4:A CENTRALT - FÄLTJÄGARGRÄND 16 A

86 m2 | våning 1/3 | avgift 3 931 kr | pris 950 000 kr/bud

Renoverad 4:a med modernt kök, vackra trägolv och högt i tak. Strax intill sjukhuset 

och med 5 minuters promenadavstånd till Stortorget. EP* = 155 kWh/m2

visning 19/8 13.00-13.45 & 21/8 12.00-12.30

30-talsromantik 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, inglasade 

verandor samt carport med plats för tre bilar! EP* = 82 kWh/m2

visning 19/8 11.45-12.45 & 21/8 12.00-12.45

Renoverad, högst upp med hiss!

3:A KYRKGATAN 29 A

78 m2 | våning 4/4 | avgift 3 302 kr | pris 1 250 000 kr/bud

Välkommen till en mycket trevlig lägenhet med öppen planlösning mellan kök och 

vardagsrum, fönster i två väderstreck samt inglasad balkong. EP* = 177 kWh/m2

visning 19/8 12.30-13.15 & 22/8 12.00-12.30
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storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Renoverad källare med Nivell-system

VALLA NORRA - SIGURDS VÄG 1
104 + 140 m2  | 5 rok | tomt 722 m2  | byggår 1974 | pris 2 250 000 kr/bud

Välkommen till en välrenoverad villa, granne med skogen i barnvänliga Valla Norra! 
Helt nyrenoverad tvättstuga och gillestuga med nivellgolv. EP* = 119 kWh/m2

visning 18/8 12.00-13.00

Modernt och trivsamt med renoverat kök!

2:A KÖRFÄLTET - KONSTAPELGRÄND 36
62 m2 | våning 2/3 | avgift 2 954 kr| pris 530 000 kr/bud

Välkommen till en smakfullt renoverad och mycket trivsam lägenhet med bästa 
tänkbara läge på Körfältet!  EP* = 200 kWh/m2

visning 18/8 15.15-15.45 & 22/8 17.30-18.00

Välskött i omtyckta kvarter!

TORVALLA - DROMMENVÄGEN 20
119 m2/31 m2 | 5 rok | tomt 924 m2 | byggår 1983 | pris 1 950 000 kr/bud

Trivsam enplansvilla med härlig trädgård och perfekt läge i området! 
På den gräsbeklädda tomten finns både gäststuga och växthus. EP* = 169 kWh/m2

visning 18/8 11.00-11.45 & 20/8 12.00-12.30

Stort fritidshus i barnvänliga Gräftåvallen!

GRÄFTÅVALLEN - GRÅBERGSVÄGEN 17
87+20 m2 | 5 rok | tomt 2 000 m2 | byggår 1991 | pris 950 000 kr/bud
Välbyggt fritidshus med rejält kök och öppen planlösning mot allrummet. Här finns 

braskamin, bastu och fyra sovrum. Goda uthyrningsmöjligheter finns. Välkomna! 

vänligen ring 072-740 65 55 för visning!

Stor sjötomt med bästa läget!

VALLA - SIKVÄGEN 27
23+4 m2 | byggrätt 200 m2 bya | tomt 2 270 m2 | pris 1 975 000 kr/bud

Välkommen till en stor sjötomt med generös byggrätt och härlig utsikt över 
Storsjön och Annersia. Tomten är i dag bebyggd med ett enklare fritidshus.  

ring 072-201 65 55 för visningstid. 

Insynsskyddat radhus med garage i Torvalla

5:A TORVALLA - STAMVÄGEN 84
112,5 + 10 m2  | avgift 7 061 kr | pris 325 000 kr/bud

BR-radhus med insynsskyddad och solsäker altan granne med skogen.
Bekvämt nära skola, dagis och bussen som tar dig in till stan. EP* = 173 kWh/m2

visning 18/8 15.30-16.15 & 20/8 11.00-11.30

Pittoreskt fritidshus med fin tomt intill vattnet!

BORGAFJÄLL - KORPÅVÄGEN 18
80 m2  | 5 rok | tomt 1 070 m2  | byggår 1960 | pris 675 000 kr/bud

Intill Korpån hittar ni detta charmiga fritidshus med närhet till skidspår, slalombacke 
och skoterled. Här finns tre sovrum och matplatsen har öppen spis. 

vänligen ring 072-740 65 55 för visning!

Idylliskt timmerhus med lantligt läge!

LIT - KALLSTA 190
65 m2 | 2 rok | tomt 1 976 m2 | byggår 1980 | pris 625 000 kr/bud

Charmigt timmerhus med öppen spis och kamin för värme och en hög mysfaktor. 
Njut av lugnet och naturen från den stora altanen. EP* = 196 kWh/m2

visning 18/8 17.00-17.45
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storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Ljust och vackert mitt i centrala stan!

3:A CENTRUM - RÅDHUSGATAN 28 C
76 m2 | våning 1/2 | avgift 3 385 kr | pris 975 000 kr/bud

Ljus och vackert renoverad trea strax intill sjukhuset några minuters avstånd från 
gågatan. Trägolv, fräscha ytskikt och renoverat badrum. EP* = 145 kWh/m2

visning 19/8 14.15-15.00 & 23/8 12.00-12.30

Fritidshus i Nyvik med fantastiskt läge vid Indalsälven!

NYVIK - 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 med stensatt 
uteplats och rogivande utsikt mot vattnet. Bygglov finns för ytterliggare 40 m2. Välkommen!

visning 19/8 15.00-16.00

Charmig tvåa med stor inglasad balkong!

2:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 18 C
54 m2  | våning 2/3 | avgift 2 427 kr | pris 690 000 kr/bud

Denna trivsamma och smakfullt inredda lägenheten om 54 väldisponerade kvadratmeter 
bjuder på ljusa ytskikt, renoverat kök och helkaklat badrum. EP* = 187 kWh/m2 

visning 19/8 10.00-10.45 & 22/8 12.00-12.45

Renoverat och barnvänligt!

BRUNFLO/SÖDERGÅRD - TOLVMANSVÄGEN 20
111 m2 + 15 m2 | 4 rok | tomt 172 m2 | byggår 1976 | pris 950 000kr/bud
Välkommen till ett renoverat och trevligt radhus belägen i ett barnvänligt, bilfritt och 

mycket omtyckt område. Nära både skog, dagis och skolor. EP* =126kWh/m2

visning 19/8 14.30-15.30 & 22/8 16.00-16.30

Välplanerad villa med centralt läge i Lit!

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. EP* = 87 kWh/m2

visning 19/8 13.15-14.15 & 23/8 16.30-17.30

Enplansvilla i Fjäl med utsikt mot vattnet!

LIT - FJÄL 178
135 m2 | 5 rok | tomt 2 713 m2 | byggår 1981 | pris 1 250 000 kr/bud

Trivsamt hus med närhet till natur och underbar utsikt över Indalsälven. På fastigheten 
finns också ett stort garage, lekstuga och redskapsbod. EP* = 115 kWh/m2

visning 19/8 11.45-12.45 & 23/8 18.00-19.00

Rymlig med låg avgift!

3:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 44 A
73 m2 | våning 3/3 | avgift 3 106 kr | pris 525 000 kr/bud

Välkommen till denna rymliga och trivsamma lägenhet med närhet till service 
vid Tegelplan och hushållsel inkluderad i avgiften! EP* = 137 kWh/m2

visning 18/8 13.45-14.30 & 23/8 16.00-16.30

Trerummare med egen ingång!

3:A BRUNFLO - SOFIAVÄGEN 3 D
77 m2 | våning 1/1 | avgift 3 596 kr | pris 290 000 kr/bud

Välkommen till en välplanerad och rymlig lägenhet med lugnt och trevligt läge. 
Stort badrum med badkar och förberett för egen tvättmaskin. EP* = 204 kWh/m2

visning 18/8 13.45-14.30 & 21/8 12.00-12.45    

Charmig fritidsfastighet med egen sjötomt i Storsjön!

BRUNFLO - ROSENLUND 215
24 + 16 m2 | 3 rok | tomt 4 048 m2 | byggår 1943 | pris 1 250 000 kr/bud

Intill Storsjön och endast 15 min från Östersund hittar ni denna sommaridyll 
bestående av två pittoreska hus med egen pool och sjötomt. Välkomna!

visning 18/8 11.45-12.45
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Underbar fastighet i Nyvik med strandnära läge!

NYVIK - NYVIK 245
61 m2/90 m2 | 3+4 rok | tomt 986 m2 | b. år 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. Välkommen!

visning 19/8 15.00-16.00

Handikappsanpassad tvåa på markplan!

2:A TORVALLA - ÖSTFJÄLLVÄGEN 9
71 m2 | våning 1/2 | avgift 3 621 kr | pris 275 000 kr/bud

Väldisponerad handikappsanpassad lägenhet med stor altan som gränsar mot grönområde. 
Köket har höj och sänkbara skåp och matplats som rymmer 4-5 personer.

visning 18/8 16.30-17.15 & 23/8 12.00-12.45
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Välskött villa med dubbelgarage

FRÖSÖN - FRÖJAVÄGEN 3
107 + 67 m2 | 6 rok | tomt 1 485 m2 | byggår 1936 | pris 2 300 000 kr/bud

Välkommen till en charmig och välskött familjevilla med 3-5 sovrum och låg 
driftskostnad. Bra läge nära både mataffär och kommunikationer. EP* = 90 kWh/m2

visning 19/8 11.0-12.00 & 22/8 16.00-16.45

Uteplats med insynsskyddat läge

2:A LILLSJÖN - VICKERVÄGEN 106
71 m2 | våning 1/2 | avgift 3 202 kr | pris 525 000 kr/bud

Tvårummare på markplan med egen uteplats och mindre trädgård. Belägen i en 
populär förening strax intill Lillsjöns strövområden. EP* = 179 kWh/m2

visning 19/8 15.45-16.30 & 24/8 12.00-12.30

Utbyggt radhus med gavelläge!

ÖSTRA ODENSALA - SPOVVÄGEN 22
140 m2 | 4-5 rok | tomt 260 m2 |byggår 1975| pris 1 650 000 kr/bud

Välkommen till detta rymliga och välskötta radhus med barnvänligt och 
bilfritt läge i ett mycket omtyckt område! EP* = 210 kWh/m2

visning 19/8 15.30-16.15 & 22/8 12.00-12.30

Smakfull och toppmodern!

4:A FRÖSÖN - BERGSGATAN 24 C
92,6 m2 | våning 1/3 | avgift 4 140 kr | pris 1 025 000 kr/bud 

Välkommen till en modern, lyxig och helrenoverad lägenhet där hushållsel 
och bredband ingår i den låga avgiften!  EP* = 86 kWh/m2 

visning 19/8 10.00-10.45 & 21/8 18.00-18.30

Fin villa med trivsam tomt!
 TORVALLA - DROMMENVÄGEN 4

136 m2 | 5 rok | tomt 798 m2 |byggår 1984 | pris 1 950 000 kr/bud
Välkomna till denna välplanerade villa med renoverat badrum, inglasad veranda och 

suveränt läge i området. Trädgård med eget jordgubbsland! EP* = 125 kWh/m2

visning 18/8 10.00-11.00 & 22/8 17.00-17.45

Öppen planlösning och renoverat badrum!

2:A CENTRALT - ALLÉGATAN 20 B
47 m2 | våning 2/2 | avgift 1 986 kr| pris 695 000 kr/bud

Endast ett stenkast från centrum ligger denna trivsamma och smakfullt renoverade 
lägenhet i en av Östersunds populäraste föreningar! EP* = 155 kWh/m2

visning 18/8 12.15-13.00 & 23/8 17.30-18.00

Stor trerummare med bra planlösning!

3:A BLOMÄNGEN - SÖDRA TORLANDSGATAN 24 C
82,5 m2 | våning 2/3 |  avgift 3 519 kr | pris 795 000 kr/bud

Välkommen till en trevlig och rymlig lägenhet med renoverat badrum som är utrustat 
med tvättmaskin. Trivsamt kök med stor matplats. EP* = 144 kWh/m2

visning 18/8 15.15-16.00 & 21/8 17.00-17.45

Enplansvilla med 6 rok i barnvänligt område

TORVALLA - KRONOJÄGARVÄGEN 5
127 m2 | 6 rok | tomt 812 m2 | byggår 1986 | pris 1 975 000kr/bud

Välskött och energisnål villa belägen i ett barnvänligt villaområde nära
skola, dagis, mataffär och bussförbindelser. Varmt välkommen! EP* = 103 kWh/m2

visning 18/8 14.00-15.00 & 21/8 16.00-16.45
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