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Pampig familjevilla på hörntomt

Compactliving med perfekt läge i Odenslund

BLOMÄNGEN - STALLVÄGEN 11
206+67 m2 | 9 rok | tomt 1 844 m2 | accepterat pris 4990 000kr

1:A ODENSLUND - SKOLGATAN 44 A
29 m2 | våning 2/3 | avgift 1 950 kr | accepterat pris 675 000 kr

visning 18/8 13.00-14.00

Perfekt första boende i stabil förening med lugnt läge och närhet till skolor,
affär och gym. Här ryms på denna välplanerade yta allt som kan behövas i
en etta. Hiss finns och både tv och bredband ingår i avgiften!

visning 19/8 14.30-15.00

Välplanerad och ljus 4:a med solig balkong

Bo vid Storsjön och njut av den lantliga miljön

4:A BLOMÄNGEN - HÅRDÄNGEGATAN 14 C
91 m2 | våning 1/3 | avgift 4 527 kr | accepterat pris 1450 000 kr

DIGERNÄS - DIGERNÄS 730
151 m2 | 4 rok | tomt 3 229 m2 | accepterat pris 4 750 000 kr

Välkommen till denna ljusa, välplanerade fyra med fräscht kök och moderna ytskck.
Här bor du bekvämt på första våningen med insynsskyddat läge och härlig inglasad
balkong mot söder och den trevliga innergården. EP* = 162kWh/m2

visning 18/8 14.45-15.15

Välkomna till denna fastighet som ligger med underbart naturskönt läge, granne med ängsområden och strandnära läge vid Storsjön. Modernt bostadshus som har sällskapsrum med
ryggåstak för härlig rymd & karaktär samt stora fönsterpartier med utsikt mot Storsjön.

visning 18/8 14.30-15.30

Charmig villa med dubbelgarage

Välplanerad lägenhet i omtyckt förening med rofyllt läge.

REMONTHAGEN - KARBINVÄGEN 8
124 + 68 m2 | 6 rok | tomt 854 m2 | accepterat pris 2 850 000kr

3:A BLOMÄNGEN - HÅRDÄNGEGATAN 14 A
74 m2 | våning 2/3 | avgift 3 751 kr | accepterat pris 1 075 000 kr

Välkommen till Remonthagen och detta charmiga 50-talshus. Huset är om 1 ½
plan med källare och har 4-5 sovrum och ett renoverat och ljust badrum.
Hörnomt och praktiskt dubbelgarage. EP* = 138 kWh/m²

visning 18/8 11.00-12.00

Lägenheten ligger i en omtyckt förening med områdets kanske bästa läge, här bor du lugnt
och fridfullt på andra våningen utan insyn. I området finns välsorterad matvarubutik, gym
och pizzeria. En kort promenad tar dig till campusområdet och stadskärnan.

visning 19/8 11.45-12.15

Ljus och välplanerad 2:a med solig balkong

Charmig villa i lummig oas!

2:A BLOMÄNGEN - NORRA TORLANDSGATAN 15 C
53 m2 | våning 3/3 | avgift 3 319 kr | utgångspris 995 000 kr

BRUNFLO - ODONVÄGEN 5
96+75 m2 | 4 rok | tomt 1 501 m2 | accepterat pris 1 475 000 kr

Välkommen till en mycket trevlig lägenheten med genomgående renoverade ytskikt
och ett uppfräschat 50-tals kök i modern tappning. I området finns affär, gym och
pizzeria. Promenadavstånd till campus och stadskärnan.

visning 16/8 18.00-18.30 & 19/8 12.30-13.00

I populärt attraktivt område ligger denna fastighet där ni har gångavstånd till Brunflo
centrum och stor lummig insynsskyddad trädgårdstomt. Bostadshuset har ett nytt kök, nya
fönster och nytt tak, stort vardagsrum med braskamin och mycket ljusinsläpp.

ring 070 - 257 88 22 för mer info och visning!

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Huset med den perfekta planlösningen, pampigare än så här blir det knappast!
Härligt hus med moderna och ljusa renoverade ytskikt. Dubbelgarage,
spaavdelning med jacuzzi och bastu. Bergvärme. EP* = 46 kWh/m²

Renoverat rymligt bostadshus i barnvänligt område
TORVALLA - KVISTVÄGEN 14
152 m2 | 6 rok | tomt 781 m2 | accepterat pris 2 375 000 kr

Enplansvilla med hörnläge och tillbyggd carport

Två hus i vackra Kluk.

FRÖSÖN - FRÖJAVÄGEN 32
ÅRE - KLUK 165 &167
83+27 m2 | 6 rok | tomt 587 m² | accepterat pris 2 400 000 kr 320+60 m2 | 4 rok | tomt 3 889 m2 | accepterat pris 1 495 000kr

På lugn barnvänlig gata ligger detta rymliga bostadshus som har stort kök,
vardagsrum och matsalsrum i öppen planlösning samt nyrenoverat badrum.
Relax med bastu, två härliga altaner och fyra sovrum. EP* = 149 kWh/m2

Trevligt enplanshus med bästa hörnläge i lugnt och omtyckt kvarter på Frösön.
Huset erbjuder fjärrvärme, kamin, extra inrett sovrum samt tillbyggd carport.
Här bor du nära matvarubutik, förskola, skola och busshållplats.

visning 22/8 17.30-18.30

visning 16/8 16.30-17.30 & 19/8 14.15-15.00

Fastighet med två renoverade bostadshus i vackra Kluk. Perfekt för den stora familjen
eller för den som vill bedriva verksamhet med gården som bas.Här finns garage, carport och bagarstuga vidbyggt på det mindre bostadshuset. EP* = 54 & 84 kWh/m2

Områdets kanske bästa läge!

Enplansvilla på grönskande tomt med perfekt läge i Hallen.

Vackert läge i lantlig idyll

KROKOM - GRÖNS VÄG 58
113 m2 | 4 rok | tomt 197 m2 | accepterat pris 1 350 000 kr

HALLEN - SKOLBACKEN 2
90+70 m2 | 5 rok | tomt 1 736 m2 | accepterat pris 975 000 kr

OVIKEN - HELGEBACKEN 736
126 +63 m2 | 5 rok | areal 9 ha | accepterat pris 1 500 000 kr

Trevligt radhus med högt och fint läge, här lyser solen från tidig morgon till sena
kvällen. Huset har under senaste året fått nya ytskikt i sovrummen samt uppfräschat
kök. Ny el och delvis nya element. Härligt område där barnen kan leka fritt.

Välkomna till denna praktiska enplansvilla på grönskande
tomt med perfekt läge i Hallen. Nya 3-glasfönster, vattenburen värme
och fiber indraget! *EP= 207 kWh/m2

Gård i vackra Oviken med utsikt mot Oviksfjällen. Gården har bostadshus med lantligt
kök samt renoverad övervåning med tre sovrum och badrum. Ladugårdsbyggnad med
festlokal, garage, häbre, timrad lada samt f d slakteribyggnad som används som förråd.

Stort sutteränghus i populära Lillsjöhögen!

Smakfullt renoverad villa med rum för den stora familjen

Fantastiskt sekelskiftesvilla med hög standard och generösa utrymmen!

LILLSJÖHÖGEN - LILLSJÖHÖGEN 476
144+58 m2 | 7 rok | tomt 2 543 m² | byggår 1977

FJÄLLSTA - KYRKVAKTARVÄGEN 3
157+58 m2 | 6 rok | tomt 1 021 m² | accepterat pris 975 000 kr

TRÅNGSVIKEN - SÅGVÄGEN 1
240+115 m2 | 9 rok | tomt 19 170 m2 | utgångspris 1 650 000 kr

visning 19/8 11.00-11.45

ring 073-843 25 55 för info och visning
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visning 19/8 15.45-16.45 & 21/8 17.00-18.00

ring 072-201 65 55 för visning

Välkommen till Fjällsta en naturskön by med närhet till Sundsjön.Villan har under
senare år genomgått större renoveringar b.la nya enhetliga ytskikt på entréplanet, nya
3-glas fönster, renoverat kök, badrum och tvättstuga. Fantastisk altan med soligt läge.

Stort och välunderhållet 2-plans hus med källare i Trångsviken. Stor grönskande
trädgårdstomt med pool, inglasat uterum, bastukåta och grillkåta. Bergvärme. Nya
fönster och tak. Renoverat kök och badrum *EP= 62 kWh/m2

Nyrenoverat hus med trivsamt läge i Lungret!

Härligt renoverad fyra i 2-plan!

Hörnlägenhet med utsikt mot Storsjön

OFFERDAL - LUNGRET 130
5 rok | tomt ca 2 ha | utgångspris 795 000 kr

4:A VALLA - FRIMANSVÄG 25
116,5 m2 | våning 1 & 2/3 | avgift 6 811 kr | accepterat pris 1475 000 kr

3:A VALLA - FRIMANSVÄG 251
95 m2 | våning 2/2 | avgift 5 473 kr | 1 050 000 kr utgångspris

vänligen ring 072-740 65 55 för mer info

Helt nyrenoverat hus med nya ytskikt i alla rum, nytt badrum
och ny köksinredning. Stor och trivsam tomt med viss utsikt mot sjön!

visning 18/8 13.00-14.00 & 22/8 17.00-18.00

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

visning 19/8 10.00-11.00

Välkommen till denna ljusa och trivsamma gavellägenhet för den stora
familjen. lägenheten har nytt kök, två badrum varav ett är renoverat, inglasad
balkong och två egna uteplatser. EP* = 180 kwh/m2

visning 18/8 15.45-16.15

ring 070-257 88 22 för mer info och visning

Trea med områdets kanske bästa läge, här bor du med fri utsikt mot Storsjön och
lummiga träd. Kort promenad tar dig ner till vattnet och fina strövområden. Den
rymliga balkongen där solens strålar värmer är en given plats för trivsamma stunder.

visning 19/8 13.30-14.00

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Rymlig sutterängvilla med stor härlig tomt, lekstuga och redskapsbod.
Inglasad balkong med fantastisk utsikt mot sjön.
Servitut med rätt för båtplats.

Rymlig med renoverat badrum

Toppfräsch 3:A med öppen planlösning

1:A SÖDER - FRESKVÄGEN 7
32 m2 | våning 3/3 | avgift 1 603 kr | utgångspris 650 000 kr

1:A KÖRFÄLTET - KONSTAPELGRÄND 30
45 m2 | våning -1/2 | avgift 2 512 kr | accepterat pris 675 000 kr

3:A ODENSLUND - ALLÉGATAN 24 F
79,5 m2 | våning 2/2 | avgift 4098 kr | accepterat pris 1 595 000 kr

visning 18/8 10.15-10.45

visning 18/8 12.15-12.45

Välplanerad 3:a i populärt område på bottenplan!

Trevlig femrummare med radhuskänsla!

Trivsam etta med bra läge nära butiker och Storsjö strand.
I föreningen finns övernattningsrum, bastu/relax och flertalet tvättstugor.
Cykelbanan tar er in till stan på 10 min.

visning 18/8 10.00-10.30

Drömlägenhet som har det mesta
1:A FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 61 C
43 m2 | våning 0/4 | avgift 2 281 kr | accepterat pris 850 000 kr

Mycket smakfullt renoverad lägenhet med egen uteplats mot grönområde,
vacker utsikt mot Storsjön samt eftermiddags- & kvällssol. Nytt kök i öppen
planlösning, separat tillbyggt sovrum och allmänt hög standard.

Välkommen till denna väldisponerade och ljusa lägenhet på 45 kvadratmeter I lummiga Odenslund bor du här bekvämt på 2:a våningen med egen ingång
med stort rum och fullstort rymligt kök. Lägenheten har markläge med
i markplan. Här kan vi erbjuda en renoverad lägenhet med ljusa och fräscha
balkong i lugnt och stillsamt läge. EP* = 176kWh/m2
ytskikt och trivsamma detaljer. Balkong med kvällssol. EP* = 153 kWh/m2

3:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 26 A
5:A TORVALLA - RAPSVÄGEN 60
76 m2 | våning 1/3 | avgift 4 452 kr | accepterat pris 1 150 000 kr 122 m2 | våning 1/2 | avgift 6 695 kr | 675 000 kr eller högstbjudande
Välplanerad hörnlägenhet på bottenplan. Härlig balkong som
vetter mot innergården. Kort avstånd till campusområdet,
matvarubutik och gym. EP*=149 kWh/m2

Varmt välkomna till denna trivsamma femma med utmärkt
planlösning och lättmöblerade rum. Barnvänligt område med lekplats!
EP* = 165 kWh/m2

Fyra i populärt område med inglasad balkong mot Storsjön

Drömläge med närhet till skog och mark

Fritidshus med rofyllt läge

4:A SÖDER - BANGÅRDSGATAN 56
100 m2 | våning 2/2 | avgift 5 177 kr | accepterat pris 1 650 000 kr

3:A ODENSALA - VICKERVÄGEN 13
78 m2 | våning 2/2 | avgift 3 572 kr | accepterat pris 1 275 000 kr

LIT - TOPPNÄSET 111
27+10 m2 | 2 rok | tomt 1 524 m2 | accepterat pris 400 000 kr

visning 18/8 13.30-14.00 & 22/8 16.30-17.00

Välkomna till Minnesgärdet och detta lugna barnvänliga område där vi kan erbjuda
en mycket populär lägenhetstyp som har fantastisk utsikt mot Storsjön där ni kan
njuta av värmen från solen på den inglasade balkongen.

visning 18/8 11.30-12.00
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visning 23/8 16.30-17.00 & 26/8 11.30-12.00

Hörnlägenhet i populära Lillsjön som har stort kök med matplats, varadagsrum
med utgång till balkong som har eftermiddags- och kvällssol. Badrum som har
duschhörna och tvättmaskin. Stabil förening med bra gemensamma utrymmen.

visning 18/8 10.30-11.00

bj ö r n l öf gre n

made le ine söd e r str öm

visning 18/8 11.00-11.30 & 21/8 17.00-17.30

Mindre fritidshus med trivsamt och lugnt läge intill indalsälven. Detta är
något för den händige som önskar skapa sin egna lilla pärla. Gäststuga och
uthus finns också på tomten. Servitut finns på båtplats!

m a rti n e r i k sson

visning 22/8 17.00-18.00

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

*EP= Energiprestanda
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Etta i populära brf Lommen

