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Modern Funkis med orangeri!

Familjevilla på lummig tomt!

Tvåplansvilla med utmärkt läge och vacker trädgård!

FRÖSÖN - FRIMANS VÄG 26
136 m2 | 5 rum | tomt 1 002 m2 | utgångspris 3 950 000 kr

FRÖSÖN - GÄDDVÄGEN 11
130 + 23 m2 | 6 rum | tomt 752 m2 | utgångspris 2 975 000 kr

FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 98
165+33 m2 | 6 rok | tomt 971 m2 | utgångspris 3 990 000 kr

visning 25/8 25/9 13.00-13.45

Klassisk familjevilla som är mer eller mindre orörd sedan byggnadsåret.
Lummig tomt, matkällare och garage i sjönära läge.

visning 25/8 11.30-12.30

Ett rymligt, socialt och välplanerat hem om sex rum och kök samt braskamin,
stora sällskapsytor, sociala ytor och underbar trädgård.
Separat gästlägenhet. EP* = 114 kWh/m2

visning 24/8 11.15-12.15

Lantligt på stor tomt med utsikt mot Storsjön.

Välplanerat hus i två plan i trivsamma Fannbyn på ”Annersia”!

Drömboende vid vattnet med strand & sjörätt!

ANNERSIA - GENVALLA 205
98+55 m2 | 5 rok | tomt 4 800 m2 | accepteratpris 3 400 000 kr

FANNBYN - FANNBYN 214
151 m2 | 6 rok | tomt 2 200 m2 | utgångspris 3 350 000 kr

FRÖSÖN - VIKENVÄGEN 23
170 m2 | 5 rok | tomt 4 063 m2 | accepterat pris 4 750 000 kr
visning 24/8 12.45-13.30

Fastighet med högt vackert läge som erbjuder bostadshus som genomgående
renoverats med fokus på hög hantverkskvalité och för att bevara
charmen som präglar huset.

Rymligt och välplanerat hus med lugnt och sjönära läge i nybyggt område i
omtyckta Fannbyn. Ett modernt boende i två plan med utmärkt planlösning,
härlig rymd och atmosfär. EP* = 87 kWh/m2

visning 24/8 11.00-12.00 & 28/8 16.30-17.15

visning 24/8 12.45-13.45

Drömboende med läge som är svårt att överträffa!

Fint hörnläge med bergvärme och nära skidspår!

Barnvänligt för både den stora och lilla familjen!

ERIKSBERG - SKIDSPÅRET 23
124+100 m2 | 7 rok | tomt 795 m2 | accepterat pris 6 500 000 kr

ERIKSLUND - RÅGÅNGEN 24
92+123 m2 | 5 rok | tomt 882 m2 | accepterat pris 3 650 000 kr

ODENSALA - KÖRSBÄRSVÄGEN 12
210+30 m2 | 8 rok | tomt 676 m2 | accepterat pris 3 350 000 kr

visning 24/8 ring 073-843 25 55 för anmälan

visning 24/8 14.00-15.00

Med fantastiskt läge högst upp i mycket attraktiva Eriksberg ligger denna
påkostade friliggande villa som har renoverats med fokus på kvalité, moderna
praktiska lösningar och smakfulla påkostade materialval.

Trevligt kedjehus med trivsam tomt i populära Odensala!
ODENSALA - ENBÄRSVÄGEN 14
85 m2 | 4 rok | tomt 515 m2 | accepterat pris 2 400 000 kr

Praktiskt välplanerat kedjehus som har rätt läge med eftermiddags- & kvällssol
på inglasade altanen samt soldäcket. Modernt påkostat kök.

visning 25/8 15.30-16.30

På strandtomt med sjörätt ligger denna fastighet som skapar möjligheten
till ett aktivt båtliv vid Storsjön. Välbyggt bostadshus som har
tillbyggts med en övervåning under senare år.

Trevlig renoverade villa med b.la. Nytt tak, om dränerat, nytt entréplan,
nya fönsteroch ny bergvärmepump. Huset har mycket låga driftskostnader.
EP* = 45 kWh/m2

På hörntomt i lugnt barnvänligt område har vi glädjen att kunna erbjuda
detta välplanerade bostadshus som har kök & vardagsrum i öppen planlösning,
två altaner & badrum samt nytt garage.

Välrenoverat bostadshus med bergvärme.

Genomgående renoverat radhus!

visning 22/8 18.00-19.00

OPE - NEDRE ANDALSVÄGEN 4
4:A TORVALLA - VÅLÅDALSGRÄND 37
94+94 m2 | 5 rok | tomt 1 095 m2 | accepterat pris 2 600 000 kr 106 m2 | 2-plan | avgift 6 296 kr | accepteratpris 1 100 000 kr
På lugn barnvänlig gata ligger detta smakfullt renoverade bostadshus som
erbjuder modernt kök i öppen planlösning mot vardagsrum,
inglasad altan & badrum med bastu.

visning 22/8 16.30-17.30

I populärt område ligger detta bostadsrättsradhus som har ett
underbart läge med en inglasad altan med sol hela dagen.
Renoverat kök och allmänt god standard.

visning 25/8 14.30-15.00

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

I populärt sjönära bostadsområde på Frösön finner ni denna moderna
funkisvilla. Modernt badrum med bastu, lummig tomt med orangeri.
EP= 137 kWh/m2

Nybyggd villa av högsta klass med sjönära läge!
DVÄRSÄTT - SANDNÄSVÄGEN 32
160+62 m2 | 7 rok | tomt 907 m2 | utgångspris 4 500 000 kr
Välplanerat och rymligt med fem sovrum. Påkostad inredning i kök
med bänkskivor i marmor och höga fönster med utsikt mot vattnet.
Bergvärme ger låga driftskostnader.

visning 25/8 11.00-12.00

Bo lantligt på trevlig gård!

Trevligt och välplanerat hus med kanonläge i Aspås!

Rymlig villa med hörntomt

LIT - LÄGDVÄGEN 25
ASPÅS - KYRKVALLEN 7
120+150 m2 | 7 rok | tomt 1590 m2 | accepterat pris 1 900 000 kr 104+97 m2 | 5 rok | tomt 1 335 m2 | accepterat pris 1 100 000 kr
Trevlig och välskött villa med bergvärme ett stenkast från skolan i Aspås.
*EP = 62 kWh/m²

visning 25/8 14.00-15.00 & 27/8 17.00-18.00

Anrik gård i familjära Hara!

Välkommen till omtyckta Lit och denna gedigna villa.
Äldre ytskikt med möjlighet att sätta sin egen prägel.
EP* = 194 kWh/m2

visning 24/8 10.30-11.30 & 29/8 17:45-18:45

Fastighet med drömläge, på inbjudande och lättskött strandtomt

OVIKEN - FUNÄS 432
HARA - HARA 175
ÖSTERSUND - OPE 308
2
| 6 rok | mark ca 44 ha | accepterat pris 2 350 000 kr 70+70 m2 | 4 rok | tomt 3 475 m2 | accepterat pris 1 550 000 kr
120+60 m2 | 5 rok | tomt 5 000 m2 | accepterat pris 3 750 000 kr 127 m Trevlig
gårdsbild med mysigt boningshus, loge med bakstuga,
Välkomna till Funäs och vackra Oviksbygden. Här finner ni verkligen ett
garagebyggnad samt härbre. Mark nere vid Storsjön
*EP = 147 kWh/m²

läge utöver det vanliga på denna skyddade och badvänliga strandtomt med
egen brygga i solsäkert söderläge.

vänligen ring 073-843 25 55 för mer info

vänligen ring 070-257 88 22 för mer info

Genomgående renoverat med vidunderlig utsikt!

Ljus och modern 2:a med balkong!

Fyrarummare i populära Marielund!

OVIKEN - RINGSTAVÄGEN 3
170+32 m2 | 6 rok | tomt 943 m2 | accepterat pris 1 950 000 kr

2:A FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 61 D
58 m2 | våning 1/4 | avgift 3 249 kr | utgångspris 875 000 kr

4:A MARIELUND - ODENSALAGATAN 57 A
102 m2 | våning 1/3 | avgift 4 366 kr| utgångspris 1 475 000 kr

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info

Välkomna till vackra Oviksbygden och detta bostadshus som erbjuder
fantastisk utsikt över Storsjön och Oviksfjällen. Lantligt kök,
renoverade badrum och bergvärme.

Modern och stilren 2:a med ljusa ytskikt och ett härligt renoverat badrum.
Solig balkong och bekvämt läge i markplan. EP = 88 kWh/m2.

visning 25/8 14.00-14.30

Med trivsamt läge och i markplan hittar ni denna välplanerade fyrarummare
med renoverat kök. Här bor du med bekvämt avstånd till det mesta, bussar,
livsmedelsbutik, universitet, gym och fina strövområden. EP* = 152 kWh/m2

Stor och välplanerad 2:a med inglasad balkong!

Rymlig och ljus fyrarummare med dubbla badrum! Hiss finns!

Områdets bästa läge!

visning 27/8 16.30-17.15

2:A TORVALLA - LILLFJÄLLVÄGEN 2 C
4:A ODENSKOG - ODENSKOGSVÄGEN 54
63,5 m2 | våning 4/4 | avgift 3 651 kr| accepterat pris 565 000 kr 93 m2 | våning 3/4 | avgift 3 929 kr| accepterat pris 1 125 000 kr
Välplanerad tvåa med egen entré från loftgång och hiss upp till din våning.
Inglasad balkong med fantastisk utsikt. EP* = 156 kWh/m2

visning 25/8 11.15-11.45 & 29/8 16.30-17.00

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

Rymlig fyra i populärt område med utmärkt planlösning, bra läge och hiss.
Här finner ni ett ljust vardagsrum, kök, rymlig matplats, 3 sovrum, två
badrum, och solig balkong mot söder. EP* = 160 kWh/m2

visning 25/8 13.00-13.30

visning 25/8 10.00-10.30

2:A BRUNFLO - ROSENLUNDSVÄGEN 59
63,5 m2 | 2/2 | avgift 3 024 kr | accepterat pris 550 000 kr

Trevlig lägenhet som har potential att bli en riktig pärla. Fina lantliga
omgivningar mot ängsmark, hästhagar och sjöutsikt. Nära elljusspår och låg
månadsavgift. Välkommen!

visning 22/8 17.00-17.30 & 25/8 12.00-12.30

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Med attraktivt läge ligger denna fastighet som erbjuder bostadshus,
äldre stall & förrådsbyggnad samt garage i trevlig gårdsmiljö och
vacker utsikt över Storsjön.

Renoverat i centralt läge med solig balkong!

Välplanerad etta med högt i tak, rymligt sovloft och härlig balkong!

2:A KARLSLUND - REGEMENTSGATAN 6
2:A KARLSLUND - GENVÄGEN 58 A
1:A ODENSLUND - RÅDHUSGATAN 61B
62,5 m2 | 2/3 | avgift 3 893 kr | accepterat pris 1 300 000 kr 33,5 m2 | våning 3/3 | avgift 1 935 kr | accepterat pris 875 000 kr 54 m2 | våning 2/3 | avgift 2 823 kr | utgångspris 1 350 000 kr
Mycket revlig lägenhet med helkaklat badrum och ljust renoverat kök.
Här bor du i lugnt kvarter nära centrum. Stabil förening där
hushållselen ingår i avgiften.

visning 24/8 13.00-13.30 & 27/8 16.45-17.15

Välkomna till denna praktiska & välplanerade etta där den generösa takhöjden Med sitt centrala läge, soliga balkong och härligt renoverade skick är denna
ger en härlig rymd. Kök med matplats, praktiskt sovloft med walk-in-closet
lägenhet något utöver det vanliga. EP = 136 kWh/m2.
under. Balkong med utsikt.
visning 25/8 14.45-15.15

visning 25/8 12.15-12.45

Rymlig med stor inglasad balkong!

Trevlig 2:a med solsäker balkong!

Välplanerad enplansvilla på rymlig tomt!

2,5:A LUGNVIK - FÄRGARGRÄND 16
64 m2 | 2/2 | avgift 3 659 kr | accepterat pris 825 000 kr

2:A KÖRFÄLTET - TAPTOGRÄND 16
62 m2 | våning 2/2 | avgift 3 523 kr | accepterat pris 725 000 kr

VAPLAN - SMEDJEVÄGEN 31
115+6 m2 | 5 rok | tomt 1 302 m2 | accepterat pris 1 550 000 kr

visning 29/8 16.30-17.00 & 2/9 17.00-17.30

visning 25/8 12.30-13.00 & 28/8 16.30-17.00

Välplanerad lägenhet, perfekt för dig som behöver ett extra sovrum eller
kontor. Renoverade ytskikt och helrenoverat snyggt badrum.
Välkommen på visning!

Välplanerad och trevlig tvåa i ett populärt och trivsamt område
med närhet till universitet, gymnasieskolor och naturområden.
Nästan 30 000 kr i repfond. EP* = 146 kWh/m2

Välplanerad villa i ett plan med fyra sovrum, vedspis, kamin & luft/luft
värmepump. Belägen på rymlig, lättskött och insynsskyddad tomt i populärt
och barnvänligt område i Vaplan. EP* = 177 kWh/m2

visning 24/8 11.00-11.45 & 28/8 17.30-18.15
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Liten men naggande god!

Stor fastighet i Singsjön med strandtomt och flertalet byggnader!

Enplansvilla med enskilt läge och fantastisk tomt!

1:A FRÖSÖN - RISSLERSGATAN 19B
32,8 m2 | 3/3 | avgift 1 236 kr | accepterat pris 950 000 kr

BRUNFLO - SINGSJÖN 140
41+5 m2 | 5 rok | tomt ca 31 ha | utgångspris 1 750 000 kr

ANNERSIA - ÖD 140
125 m2 | 4 rok | tomt 4 519 m2 | accepterat pris 2 500 000 kr

En perfekt studentlägenhet med mycket låg månadsavgift. Lägenheten är
ljust renoverad och har välplanerade ytor med gott om klädförvaring.
Trivsamt kvarter med centralt läge.

Stor och trevlig fastighet i Singsjön med två stugor, verkstad, garage, smedja,
lada, båthus och bad/bastubyggnad. Både strandtomt och skogsskifte.

visning 24/8 14.45-15.45

visning 25/8 15.15-15.45
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Här är villan med rofyllt läge och fantastisk tomt för dig som gillar trädgård
och att odla. Från tomten har du utsikt över Storsjön och lantliga
omgivningar. Gästhus och garage finns också.

visning 5/9 17.00-18.00 & 11/9 17.00-18.00

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

*EP= Energiprestanda

form sarah mörk petersen foto mikael frisk, jens ljungdahl tryck daus tryckeri

Smakfullt renoverat!

