Bostadsguiden
Visningshelg 19-20 augusti
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Vacker gårdsbild med flertalet byggnader och stort boningshus!

Renoverad fyrarummare med öppen spis!

BÖLE - BÖLE 216
264+124 m2 | 7 rok | tomt 17 356 m2 | accepterat pris 4 200 000 kr

4:A KARLSUND - LITSVÄGEN 33 C
85 m2 | våning 3/3 | avgift 3 986 kr | utgångspris 2 000 000 kr

På landet och ändå bara 10 minuter ifrån stan finner denna trivsamma
gård med flertalet byggnader i bra skick. Ett fantastiskt läge med
utsikt över Frösön och Storsjön. EP* = 87 kWh/m2

Trivsam fyra med öppen spis i vardagsrum och renoverat kök med plats
för matbord. Ljusa ytskikt, högt i tak och rymlig balkong med bra solläge!
EP* = 165 kWh/m2

Rymlig tvåa i markplan med renoverat badrum och egen uteplats!

Bo lantligt i charmigt sekelskifteshus på sjötomt

2:A ODENSLUND - BRUNFLOVÄGEN 25F
69 m2 | våning 1/2 | avgift 3 579 kr | accepterat pris 1 300 000 kr

ÖSTERSUND - OPTAND 125
290 m2 | 5+5 rok | areal ca 3 ha | byggår 1906 | accepterat pris 4 250 000 kr

Tillfälle för dig som söker välplanerad tvåa med radhuskänsla med egen ingång i
markplan. Egen uteplats med kvällssol. Gott om förvaring med förråd i lägenheten.
Genomgående nya & ljusa ytskikt och renoverat badrum. *EP = 156 kWh/m2

visning 17/8 kl. 17.00-17.30 & 19/8 kl. 11.00-11.30

visning 20/8 10.00-10.30 & 22/8 17.00-17.30

Trevlig gård som har mark till Storsjön och vattenrätt med möjligheten till både båthus och
brygga. På gården finns ett timrat renoverat bostadshus och en timrad ladugårdsbyggnad som
byggts om till lägenhet, affärslokal och garage. Fantastisk utsikt mot Storsjön och fjällen.

visning 20/8 11.00-12.00 & 24/8 17.30-18.30

Räkna med lite mer av allt!
Storsjömäklarna startades 2009 och har sedan dess vuxit från en till sju medarbetare. När Storsjömäklarna startades
ville vi ge våra kunder lite mer än vad köpare och säljare i Östersund var vana vid. Lite mer engagemang, lite bättre
tillgänglighet, lite bättre bilder, lite bättre presentationer och lite bättre betalt.
Efter 8 år gäller detta fortfarande. Allt fler bostadssäljare väljer Storsjömäklarna, och vår omsättning har stadigt ökat
de senaste åren. Storsjömäklarna är en aktiv mäklarbyrå, och vi driver vår marknadsföring främst genom vår hemsida. Dessutom jobbar vi aktivt och framåt med sociala medier såsom Facebook & Instagram. Det är i dessa medier
som framtiden ligger och där kommer vi att fortsätta vara i framkant. Går du i säljartankar eller funderar över vad
din bostad är värd, tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kunniga och välutbildade kollegor, så får vi
berätta vad vi kan göra för just dig och din bostad.
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. Östersunds fantastiska utbud av sport- och friluftsaktiviteter är
ytterligare goda argument för att bo här. Dessutom har vi ju i dag ett framgångsrikt fotbollslag som spelar i
Allsvenskan och i Europa League, vilken är en stor attraktionskraft för staden. För att få fler att flytta till Östersund
krävs också att vi kan erbjuda attraktiva bostäder. Det kan vi, då vi har ett brett utbud av villor och bostadsrätter på
efterfrågade adresser.
Drömmer du om nytt boende eller funderar på att sälja din bostad? Lördag och söndag den 19-20:e augusti har
vi stor visningshelg. Förhoppningsvis kommer helgen att bjuda på en blå himmel och strålande sol.
Jag och mina kollegor hoppas att vi kommer att ses då.

Välkommen till nya Storsjömäklarna – Vi tål att jämföras!

björn löfgren Reg. Fastighetsmäklare
Tel 073-843 25 55 | E-post bjorn@storsjomaklarna.se

Tel 063-18
063-18arna
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83
Tel
31
sto rsj ö m äkl
– en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

visning 20/8 & 29/8 ring 072-740 65 55 för tid och bokning

Område för bästa trivsel och för barnen att växa upp i!

Renoverat med stil och smarta lösningar!

FRÖSÖN/VALLA - HARRVÄGEN 5
135+29 m2 | rok | tomt 617 m2 | byggår 1979 | accepterat pris 3 350 000 kr

2:A CENTRALT - KYRKGATAN 23 C
65,5 m2 | våning 2/3 | avgift 3 583 kr | accepterat pris 1 375 000 kr

Välskötta villa som har högt fritt läge med vacker utsikt över Storsjön. Bostadshuset erbjuder
stora sällskapsutrymmen med öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum. Altan
med soldäck för varma sommardagar. Två badrum och bastu. Garage med förrådsdel.

Genomgående ombyggd och renoverad lägenhet med gångavstånd till stadskärnan. Nytt kök
i öppen planlösning mot vardagsrum med smarta lösningar och en smakfull modern design.
Sovrum mot innergården med balkong och stor walk-in-closet. Stamrenoverat badrum.

visning 20/8 13.00-14.00

visning 19/8 13.30-14.00 & 24/8 16.30-17.00

Helrenoverad tvårummare med perfekt läge intill Frösö båthamn!

Trevligt kedjehus i Odensala med trivsam tomt!

2:A FRÖSÖN - NORRA STRANDVÄGEN 6 B
67 m2 | våning 1/3 | avgift 3 432 kr | utgångspris 1 250 000 kr

ODENSALA - HALLONVÄGEN 3
142 m2 | 6 rok | tomt 402 m² | byggår 1973 | utgångspris 2 475 000 kr

Välplanerad och helrenoverad tvårummare med balkong som bjuder på
utsikt mot Storsjön. Alldeles nytt kök och badrum utrustat med golvvärme.
EP* = 147 kWh/m2

visning 17/8 17.00-18.00 & 19/8 11.30-12.30
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visning 20/8 11.00-11.30

Trevligt och rymligt kedjehus i lugna och trivsamma kvarter på Hallonvägen
i Odensala. Tomten gränsar mot skogen och här finns både uteplats
och växthus. EP* = 119 kWh/m2

Ljust och charmigt på lantlig tomt!

Trevlig trerummare med bra läge i Odensala!

RÖDÖN - RÖDÖGÅRDEN 623
70+3 m2 | 3 rok | tomt 1274 m2 | byggår 1968 | accepterat pris 1 775 000 kr

3:A ODENSALA - ODENSKOGSVÄGEN 86
79,5 m2 | våning 1/4 | avgift 3 222 kr | accepterat pris 875 000 kr

visning 19/8 15.15-16.15

vänligen ring 072-201 65 55 för mer information

Varmt välkomna till denna trivsamma trerummare med utmärkt planlösning
och renoverat badrum. Belägen bara en våning upp i huset.
Hiss finns i fastigheten. EP* = 160 kWh/m2
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På grönskande tomt med altan i solläge ligger detta välplanerade och charmiga
hus. Två sovrum, vidbyggt garage, braskamin och växthus. Huset har ljusa och
moderna ytskikt. Välkomna!*EP=208 kWm/m2

Välrenoverat radhus med fjärrvärme och inglasad altan!

Nybyggt, påkostat och proffsigt!

KROKOM - LYCKES VÄG 65
103 m2 | 4 rok | tomt 171 m2 | byggår 1978

ÖSTERSUND - FILLSTA 221
98 m2 | 3 rok | tomt 1 807 m2 | byggår 2011 | accepterat pris 2 975 000 kr

Inflyttningsklart radhus i populärt, barnvänligt område. Här erbjuds
fjärrvärme, nya fönster, renoverat kök och badrum, renoverade
ytskikt samt inglasad altan.*EP= 143 kWh/m2

vänligen ring 072-715 65 56 för mer information

Om- och tillbyggd fastighet med fantastisk utsikt över Storsjön och Östersund. Här finner
ni ett kök och vardagsrum med öppen planlösning med panoramafönster mot Storsjön och
en takhöjd på 4,20 m. Inglasat uppvärmt uterum och insynsskyddat läge i lantlig miljö.

visning 19/8 12.00-13.00 & 23/8 16.30-17.30

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

BRF BRYGGAREN 4

7 bostadsrätter | 35 - 183 m2 | 1 - 5 rok | avgift från 2 442 kr | fasta priser

7 Bostadsrätter - Biblioteksgatan 3

mer info samt fler bilder
finns på storsjömäklarna.se

Bo bekvämt nära förskola och skola!

Charmig 1:a i centrala Östersund med balkong!

ODENSALA - OXBÄRSVÄGEN 1
150+27 m2 | 7 rok | tomt 695 m2 | byggår 1974 | accepterat pris 2 700 000 kr

1:A CENTRALT - KÖPMANGATAN 46 C
37 m2 | våning 2/4 | avgift 2 088 kr | accepterat pris 925 000 kr

vänligen ring 073-843 25 55 för mer information

visning 20/8 12.30-13.00 & 23/8 16.30-17.00

Genomgående och smakfullt renoverat bostadshus på hörntomt. Modernt kök i öppen
planlösning mot matplats och vardagsrum. Inglasat uterum med skjutbara glaspartier
mot söder. Två renoverade badrum med hög standard. Nära till förskola och skola.

Väldisponerad 1:a nära centrum med nyare kök, parkettgolv och två
tillhörande förråd. Balkong med eftermiddagssol samt vacker utsikt
över Storsjön och Frösön. EP*=188 kWh/m2

Härlig 2,5:a med solig balkong

Stor villa i lugna kvarter i trivsamma Odensala!

2,5:A FRÖSÖN - SNORRES VÄG 173
63,5 m2 | våning 2/2 | avgift 3 295 kr | accepterat pris 850 000 kr

ODENSALA - LOMVÄGEN 12
141+84 m2 | 10 rok | tomt 887 m2 | byggår 1976 | utgångspris 2 850 000 kr

Fräsch och trivsam 2:a med extra sovalkov. Ljusa färger och modernt kök.
Rymligt vardagsrum med härligt ljusinsläpp. Balkong i soligt läge och
renoverat badrum. Välkomna! EP* 180 = kWh/m2

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

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

Rymlig villa i utmärkt skick i Östra Odensala som erbjuder stora sovrum,
härligt stora sällskapsutrymmen, samt suveräna förvaringsutrymmen.
Gym och bastu i källarplan! EP* = 107 kWh/m2

visning 19/8 10.00-11.00

s to rsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda
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Välkommen till ett nyrenoverat boende i högsta klass anpassat till byggnadsstilen runt sekelskiftet då denna fastighet uppfördes. Mer centralt är svårt att bo, mitt i centrum och bara några
meter till Storsjöns strand. Härlig rymd, höga fönster med fantastiskt ljusinsläpp, stuckaturer
i tak och tidstypiska detaljer men ändå modernt med hög klass. Detta är boendet för dig som
söker det lilla extra! Här finns allt från den lilla studentlyan till den extravaganta representationsvåningen. För mer information om försäljningen, kontakta fastighetsmäklaren.
1: 35 m2 - 1 rok - 2 442 kr/mån
Visning den 19/8
2: 40 m2 - 2 rok - 2 671 kr/mån
kl. 12.15-13.15
3: 183 m2 - 5 rok - 8 800 kr/mån
2
4: 114 m - 4 rok - 6 846 kr/mån
Ansvarig mäklare
5: 114 m2 - 4 rok - 4 203 kr/mån
Jim Edelsvärd, 072-201 65 55
2
6: 52 m - 2 rok - 3 399 kr/mån
2
jim@storsjomaklarna.se
7: 52 m - 2 rok - 3 399 kr/mån

Trevlig villa i lugna och trivsamma kvarter!

Trivsam lägenhet med balkong i lugnt område!

OPE - NEDRE ANDALSVÄGEN 14
94+101 m2 | 6 rok | tomt 1 598 m2 | byggår 1968 | utgångspris 1 775 000 kr

2:A FRÖSÖN/VALLA - SNORRES VÄG 213
63,5 m2 | våning 2/2 | avgift 3 295 kr| accepterat pris 795 000 kr

visning 19/8 13.00-14.00 & 24/8 17.00-18.00

visning 16/8 17.00-17.30 & 20/8 11.30-12.00

Trivsam 2:a med gott om förvaring, nyare ytskikt i alla rum.
Köket renoverades 2012. Balkong med trätrall som erbjuder sol
hela dagen och in på kvällen.EP* 180 = kWh/m2
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Rymlig villa med stor härlig tomt, garage och snickarbod.
Vardagsrum med stora fönsterpartier och gillestuga med braskamin.
Bergvärmepump installerad. EP* = 34 kWh/m2

Renoverad fyrarummare med stor balkong!

Välplanerad villa i trivsamma Aspås!

4:A LUGNVIK - STENHUGGARGRÄND 2
95 m2 | våning 5/7 | avgift 5 173 kr | utgångspris 1 350 000 kr

ASPÅS - ASPLIENVÄGEN 10
92+92 m2 | 6 rok | tomt 807 m2 | byggår 1976 | utgångspris 1 275 000 kr

Rymlig etage 4:a med praktisk planlösning för den större familjen i en
poplulär bostadsrättsförening. Badrum samt extra wc. Balkong med
solläge och utsikt mot Frösön. EP* = 116 kWh/m2

Gedigen villa i trivsamma Aspås med tillhörande garage, förråd,
lekstuga och en lummig och grön trädgård. Stor altan med plats
för utemöbler och krukväxter.

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

Trivsamt enplanshus med extra lägenhet!

Ljus och rymlig med inglasad balkong och sjöutsikt!

HÄGGENÅS - PER-OLOFSVÄGEN 7
176 m2 | 6 rok | tomt 1 598 m2 | byggår 1985 | utgångspris 1 490 000 kr

3:A SÖDER - ODENSVIKSVÄGEN 8 B
82 m2 | våning 2/3 | avgift 3 741 kr | accepterat pris 1 100 000 kr

*EP= Energiprestanda

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

Här bor ni lantligt i en praktisk enplansvilla som bjuder på sällskapsytor,
rymligt kök, tre sovrum, tillhörande garage- och förrådsdel
samt en extra lägenhet.

visning 19/8 15.00-16.00

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 också
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.

Överlåtelsebesiktning: Nivå 1
Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning för alla hus. Denna överlåtelsebesiktning 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.

Tel 063-18
063-18 31
31 83
83
Tel

Välkomna till denna väldisponerade trerummare i en omtyckt förening.
Reparationsfond på nästan 16 000 kr. Härlig inglasad balkong med sjöutsikt
som blir ett extra rum under både vår, sommar och höst! EP*=163 kWh/m2

visning 20/8 13.30-14.00 & 23/8 kl 17.30-18.00

Fastighet med fantastiska möjligheter med fyra lägenheter!

Rymlig 1:a med solig balkong

SÖDER - ODENBACKEN 4
365+130 m2 | 9 rok | tomt 2 477 m2 | accepterat pris 4 750 000 kr

1:A FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 72 A
41,5 m2 | våning 2/4 | avgift 3 400 kr | accepterat pris 575 000 kr

vänligen ring 073-843 25 55 för anmälan och visningstid

visning 19/8 14.15-14.45

Renoverad tvåa med trägolv, högt i tak och balkong i söder!

Vackert belägen gård med två bostadshus och stora möjligheter!

2:A FRÖSÖN - DALAGATAN 2
53 m2 | våning 2/3 | avgift 3 821 kr | accepterat pris 985 000 kr

OVIKEN - VÄSTNÅR 544 & 546
104+91 m2 | 4&5 rok | tomt 4 749 m2 | accepterat pris 1 450 000 kr

Genomgående renoverat tvåfamiljshus med hel källare och loft, tillbyggt handikappanpassat kedjehus samt dubbelgarage. Här kan ni skapa ett eget boende som kompletterat med
uthyrningsmöjligheterna ger er en mycket fördelaktig boendeekonomi och hög standard.

Välkommen till denna ljusa, renoverade och tilltalande lägenhet med balkong
i söder. Trägolv och högt i tak ger en härlig rymd och känsla och de smakfulla,
stilrena materialvalen fullbordar ert drömboende! EP* = 217 kWh/m2

Lantlig idyll med fantastisk utsikt över sjön och vackra Oviksbygden. Två
bostadshus med bergvärme som ger låga driftskostnader och stora möjligheter
t.ex till uthyrning eller generationsboende. *EP= 66/83 kWh/m2

visning 19/8 kl 15.00-16.00 & 22/8 kl 17.00-18.00

*EP= Energiprestanda

vänligen ring 072-715 65 56 för visning

Varmt välkomna till denna välplanerade och ljusa 1:a. Lägenheten är rymlig
och erbjuder balkong med utsikt mot Storsjön. Hiss finns.
Välkommen på visning! EP* = 160 kWh/m2

Trivsam gård i Södra Arvesund med utmärkt läge!

Stilrent renoverad 2:a i markplan med stor uteplats och kvällssol!

ARVESUND - SÖDRA ARVESUND 387
115+53 m2 | 9 rok | tomt ca 7 ha | byggår 1945 | utgångspris 1 375 000 kr

2:A TORVALLA - ANARISVÄGEN 19
64,5 m2 | våning 1/5 | avgift 4 020 kr | utgångspris 595 000 kr

Gård med stort boningshus och flertalet sidobyggnader. Delvis renoverat
under 2017 och ett stort garage med golvvärme. Fin utsikt mot fjällen
och mark som sträcker ner till Storsjöns strand.

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

Välkomna till en ytterst välplanerad och stilrent renoverad 2:a med bra läge i
markplan. Här finner ni påkostat renoverat kök, enhetliga golv, ljusa väggar och
stor nygyggd uteplats med eftermiddags och kvällssol. *EP = 149 kWh/m2

vänligen ring 072-715 65 56 för visning

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

Hästgård med perfekta förutsättningar och placering

Praktisk lägenhet i markplan i lugnt område!

FRÖSÖN/BERGE - BERGSGATAN 128
hästgård | 1 850+490 m2 | tomt 16 506 m2 | accepterat pris 12 000 000 kr

3:A ODENSLUND - ODENSALAGATAN 39 B
74,5 m2 | våning 1/3 | avgift 3 453 kr| accepterat pris 1 100 000 kr

vänligen ring 073-843 25 55 för att boka tid för visning

visning 19/8 11.30-12.00

Centralt och välplanerat!

Trevlig villa i Orrviken med fint läge!

1:A CENTRALT - STORGATAN 9 A
31 m2 | våning 1/4 | avgift 1 904 kr | accepterat pris 895 000 kr

ORRVIKEN - ORRVIKEN 196
124 m2 | 5 rok | tomt 2 527 m2 | byggår 1982 | accepterat pris 1 975 000 kr

Ljus och väldisponerad lägenhet med det perfekta läget. Nytt och modernt
kök, badrum med dusch, klädkammare. Här bor man i en omtyckt förening
med endast 2 min promenad till torget. EP* 179 = kWh/m2

Rymligt enplanshus med trevligt läge i vackra Orrviken. Trivsam planlösning
med flertalet sovrum och ett stort garage samt en ladugårdsbyggnad. Stor tomt
med utsikt över Storsjön och fjällen. EP*=208 kWh/m2

visning 19/8 13.30-14.00

vänligen ring 070-257 88 22 för visning

Unikt drömboende i Fåker renoverat i tidsenlig stil!

Stamrenoverad och rymlig lägenhet med härlig balkong.

FÅKER - OLLE-JÄNSVÄGEN 29
156+45 m2 | 7 rok | tomt 2 053 m2 | byggår 1916 | accepterat pris 1 900 000 kr

4:A BRUNFLO - GRÄNSVÄGEN 8B
87,5 m2 | våning 2/3 | avgift 4 327 kr | accepterat pris 675 000 kr

visning 19/8 13.15-14.15

visning 19/8 10.30-11.00

I populärt område nära matbutik ligger denna rymliga trea i markplan
som erbjuder kök med matsalsdel, rymligt vardagsrum med stor
balkong med solläge. Välkomna! EP* 146 = kWh/m2

Välkommen till Frösö hästgård som är en unik etablerad privat ridanläggning av hög
kvalité med strategiskt läge på Frösön. Här finns ridhus, café, paddock, flera stall och
hagar. Stora möjligheter till verksanhetsutveckling finns om det är målsättningen.
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Med lugnt insynskyddat läge ligger denna rymliga lägenhet med
stamrenoverat badrum, 3 sovrum och praktisk planlösning.
Härlig balkong med solläge och sjöglimt. EP* = 94 kWh/m2

Välkomna till Fåker station och denna underbara villa uppförd 1916 och med
varsam hand renoverad. Belägen på lummig grönskande tomt ett stenkast från dagis
och skola. Bergvärme installerat och nytt tak. Välkomna hem! EP* = 58 kWh/m2

Stor etta i bra skick på Körfältet!

Renoverad tvårummare med bra läge på Frösön!

Stor trea med fantastisk utsikt över Brunfloviken!

1:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 23 A
42 m2 | våning 1/7 | avgift 2 242 kr | utgångspris 595 000 kr

2:A FRÖSÖN - RUUTHSVÄGEN 5
53 m2 | våning 1/3 | avgift 2 681 kr | utgångspris 1 000 000 kr

3:A BRUNFLO - ROSENLUNDSVÄGEN 37
80 m2 | våning 3/3 | avgift 3 739 kr | utgångspris 625 000 kr

Stor och välplanerad etta i bra skick.
Perfekt läge med närhet till skola och universitetet.
Låg månadsavgift! EP* = 221 kWh/m2

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

Renoverad tvårummare i markplan med närhet till affär, busshållplats
och gångavstånd till centrum. Badrummet är helrenoverat av föreningen
och utrustat med golvvärme. EP* = 175 kWh/m2

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

Stor och välplanerad trerummare med inglasad balkong som bjuder
på utsikt mot Brunfloviken. Bara läge i området och en populär förening.
EP* = 90 kWh/m2

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

Välbyggt fritidshus med fantastiskt läge vid Bölesjön!
TANDSBYN - KILLNÄSET 220
ca 50 m2 | 3 rok | tomt 2 310 m2 | byggår 1972 | utgångspris 575 000 kr

Varmt välkomna till Villaborg och denna vackert utsmyckade fastighet med
perfekt läge nära Kvitsle strömmar. Med eget torn som bjuder på utsikt mot
fjällvärlden blir det inte bättre än såhär! EP* = 56 kWh/m2

Mysigt fritidshus med utmärkt läge ett stenkast från Bölesjön.
Flertalet sidobyggnader och en härligt stor inglasad altan
med plats för utemöbler.

visning 23/8 17.30-18.30

visning 19/8 11.00-11.45

Trevligt fritidshus i Gräftåvallen!

Vintebonat fritidshus med närhet till Hårkan

Bostadshus som andas 30-tal med bevarad karaktär!

GÄLLÖ - TAVNÄS 181
HÄGGENÅS - HUSE 120
93+57 m2 | 4 rok | tomt 1 278 m2 | byggår 1930 | accepterat pris 650 000 kr 64 m2 | 2 rok | tomt 2 550 m2 | byggår 1985 | accepterat pris 450 000 kr

GRÄFTÅVALLEN - HARRVÄGEN 12
50 m2 | 4 rok | tomt 481 m2 | byggår 1977 | utgångspris 925 000 kr

Fritidshus i bymiljö med potential för året runt boende. Fantastisk 30-talsvilla som
varsamt renoverats på ett mycket smakfullt sätt för att bevara husets karaktär och stil.
Nära till fiske och kultur. Allmänning finns för liten båt.

Vinterbonat välvårdat fritidshus med närhet till vackra Hårkan med bra fiskevatten.
Huvudbyggnad med välutrustat kök och vardagsrum på 24 m2. Gäststuga och stor
förrådsbyggnad. Närhet till Häggenås med matbutik och bra service. Välkomna!

I barnvänliga Gräftåvallen hittar ni detta mysiga fritidshus
som är utrustat med både braskamin och bastu.
Närhet till natur, skidspår och skidbackar.

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

*EP= Energiprestanda

form a brand new day ab foto mikael frisk tryck daus

Unik fastighet med utmärkt läge!
KVISSLE - KVITSLE VILLABORG 665
254 m2 | 7 rok | tomt 14 600 m2 | byggår 1886 | utgångspris 1 500 000 kr

Trevligt och modernt fritidshus i Gräftåvallen!

Lägenhet i Bydalen med centralt läge och vacker utsikt!

Utbyggt fritidshus i populära Fjällhalsen

GRÄFTÅVALLEN - RIPVÄGEN 20
65 m2 | 3 rok | tomt 1 514 m2 | byggår 2009 | accepterat pris 1 100 000 kr

5:A BYDALEN - BYDALEN 550
76 m2 | våning 1/2 | avgift 3 057 kr | utgångspris 1 975 000 kr

BYDALEN - FJÄLLHALSEN 159
69 m2 | 4 rok | tomt 1 500 m2 | byggår 1960 | accepterat pris 1 350 000 kr

vänligen ring 070-257 88 22 för visning

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

Charmigt fritidshus för användning, både sommar som vinter. Stugan har både vatten
och avlopp. Trevligt kök med öppen planlösning mot storstugan som har en kamin. På
tomten finns ett skoterförråd och runt huset finns två stora uteplatser.

marcus ahlqv is t

jim edelsvärd

Välkommen till familjevänliga Bydalen och en smakfull lägenhet
med kamin, bastu, storslagen utsikt och suveränt ski in-läge.
Goda uthyrningsmöjligheter!

bj ör n l öf gre n

made le ine söd e r str öm

Trivsamt tillbygdt fritidshus med högt i tak i storstugan och ett läge som bjuder
på fantastisk utsikt över Bydalsfjällen. Stugan är välskött och smakfullt renoverad
där storstugan har en härlig rymd och relaxrum med stor bastu.

m a rti n e r i k sson

f re d rik b e rg lu n d

tom a s su n d str öm

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

