Välkomna
på visningshelg
den 22-23 augusti!
Observera att det på grund
av rådande omständigheter
krävs föranmälan hos
respektive mäklare till alla
bostadsvisningar!

Bostadsguiden
Augusti 2020
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Familjeidyll!

Charmigt trähus med stor tomt på Söder!

Bo i härlig miljö!

TORVALLA - LUNNDÖRRSVÄGEN 12
157+37 m2 | 7 rok | tomt 960 m2 | accepterat pris 3 400 000 kr

SÖDER - ÖVRE JÄRNVÄGSGATAN 15
95+17 m2 | 4 rum | tomt 1 211 m2 | utgångspris 2 700 000 kr

ERIKSBERG - JAKTSTIGEN 30
142 -125 m2 | 8 rok | tomt 919 m2 | accepterat pris 4 490 000 kr

Välkomna till detta moderna bostadshus på lugn villagata med strategisk närhet Varmt välkomna till detta trivsamma hus på Övre Järnvägsgatan. Här finner
till både förskola och skola. Här kan ni njuta och koppla av i stora sällskapsutni ett mindre hus på en stor tomt samt ett relativt nybyggt garage.
rymmen, inglasad altan med bästa läge med stort soldäck samt trevlig hörntomt.
EP= 143 kWh/m2

visning 22/8 16.00-16.45

visning 19/8 16.30-17.30 & 22/8 11.30-12.30

Lummiga centrala Marielund!

Villa i lugnt och barnvänligt läge på rymlig tomt!

MARIELUND - KILVÄGEN 16
254+127 m2 | 3 lgh | tomt 1 270 m2 | accepterat pris 3 500 000 kr
I mycket attraktiva och lummiga Marielund ligger detta stora bostadshus på
uppväxt trädgårdstomt som omges av små lugna gator och främst trafikeras av
cykeltrafik. Bostadshuset består idag av tre lägenheter på totalt 254 m2 boarea.

visning 22/8 14.30-15.30 & 26/8 16.30-17.30

Tomt med vacker vy!

Bo i Östersunds mest attraktiva område som har gångavstånd till
stadskärnan! Bostadshus med stora sällskapsutrymmen på hörntomt
som har vacker utsikt över både området samt mot Oviksfjällen.

visning 22/8 13.00-14.00 & 27/8 16.30-17.30

Rymligt radhus med trevligt läge!

FRÖSÖN - PER MAGNÉRS VÄG 1
BRUNFLO - KORNETTVÄGEN 12
96+96 m2 | 6 rok | tomt 1658 m2 | accepterat pris 2 150 000 kr 130+36 m2 | 6 rum | tomt 510 m2 | utgångspris 1 495 000 kr

Här är det dags att dra på sig snickarbyxorna och skapa er framtida drömbostad
I lugnt barnvänligt område ligger detta äldre men välskötta radhus
av denna villa som till stor del är i original från byggnadsåret. Bergvärme är instal- med altan på baksidan av huset och en stensatt uteplats på framsidan av huset.
lerat så ni får de bästa förutsättningarna till ett boende med låga driftskostnader.
EP= 139 kWh/m2

visning 23/8 11.00-12.00 & 26/8 16.30-17.15

visning 22/8 14.15-15.15 & 25/8 16.30-17.30

Drömprojekt med lantligt läge på stor tomt!

Hästgård med sjötomt!

FRÖSÖN - TORNVÄGEN 6
NORDERÖN - NORDERÖN 510
BRUNFLO - HÅLLSTA 115
125+83 m2 | 5 rok | tomt 2 429 m2 | accepterat pris 3 000 000 kr 266+13 m2 | 7 rok | tomt 5423 m2 | accepterat pris 1 450 000 kr 120+70 m2 | 1 ½ plan | tomt 26 ha | accepterat pris 1 850 000 kr
visning 22/8 16.15-17.15 & 27/8 17.15-18.15

Lantligt hotell!

Villa för den mindre familjen!

Hästgård för den händige. Egen strand, bostadshus, stall,
ladugård, carport och flertal övriga byggnader.

visning 22/8 11.30-12.30

Välkommen till detta trevliga åretruntboende i mysiga Bomsund!

FÖLLINGE - BACKVÄGEN 3
VAPLAN - AXEL JOHANSSONS VÄG 9
BOMSUND 179 - STUGUN
434+50 m2 | 11 hotellrum | tomt 2 903 m2 | accepterat pris 970 000 kr 76 m2 | 3 rok | tomt 2 150 m2 | accepterat pris 750 000 kr 72 m2 | 4 rum | tomt 1513 m2 | accepterat pris 295 000 kr
Fastighet, lämplig för verksamhet, med lantligt läge i trevlig byggd med stora
möjligheter att arrangera olika typer av fritidsaktiviteter under årets alla årstider. Hotellbyggnad med stor potential som eget boende samt för uthyrning.

vänligen ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Välplanerad villa i 1-plan med källare på lugn gata i Vaplan.
Vattenburen uppvärmning och fiber.

visning 22/8 14.30-15.00

Trevlig 1 ½ villa med källare, säljs komplett möblerad.
Fina omgivningar med goda jakt och fiskemöjligheter i närheten.

visning 29/8 13.00-14.00 anmälan krävs 072-092 22 97

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Unik fastighet med kulturmärkt bostadshus där Café Slalom huserade i många år. Högt Välkomna till vackra Norderön och till öns gamla skola som den senaste tiden
vackert läge. Bevara och bygg om bostadshuset eller bygg nytt på tillhörande mark.
använts som lokal för förskolans verksamhet. Här erbjuds nu ett unikt tillfälle
vänligen ring 070-843 25 55 för bokning av visningstid
att förvärva denna fastighet med stor potential. Bergvärme och fiber indraget.

BRF SKIDSKYTTEN, ÖSTERSUND

Försäljning
pågår

Visning för nya hem med toppenläge!
Prisexempel: Boarea 54 kvm, avgift från 3.048 kr / mån
Med en insats från 1.250.000 kr i Brf Skidskytten kan vi nu erbjuda fina och prisvärda lägenheter i Östersund.
Försäljning pågår av Svanenmärkta hem om 2-3 RoK, alla med minst en balkong. Förening med vallabod och
cykelverkstad. Här bor du på bekvämt avstånd till stadskärnan och gångavstånd till skidstadion.
Kom och upplev läget på plats!
Visning 22/8 kl. 13.30-14.00 Plats Pampasvägen/Litsvägen

Unik lägenhet som har allt!

Stilren city 2:a med hörnläge och hiss!

Modern och stilren city 2:a

2:A CENTRALT - RÅDHUSGATAN 49C
3:A FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 23
2:A CENTRALT - KYRKGATAN 29A
118 m2 | våning 4/4 | avgift 5 482 kr | accepterat pris 4 500 000 kr 59,5 m2 | våning 2/3 | avgift 3 276 kr | accepterat pris 1 450 000 kr 55 m2 | vån 1/3 | avgift 2 804 kr | accepterat pris 1 325 000 kr
Lägenhet som har en mycket hög standard och moderna lösningar med
fantastisk utsikt över Storsjön från den inglasade balkongen.

Ljus och välkomnande lägenhet med modernt kök & helkaklat badrum.
Balkong i sydvästläge. EP= 136 kWh/m2

Charmant med öppen planlösning. Nytt kök, högt i tak,
stora fönster och kaklat badrum. EP = 105 kWh/m2.

Trivsam tvårummare högst upp i huset med rymlig balkong!

Välplanerad 3:a i omtyckt område!

Stilrent renoverad!

visning 22/8 14.15-14.45

visning 22/8 15.00-15.30

2:A CENTRALT - PRÄSTGATAN 10 A
3:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 2
1:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 18
46 m2 | våning 4/4 | avgift 2 639 kr | utgångspris 1 250 000 kr 84 m2 | våning 2/3 | avgift 4 307 kr | accepterat pris 695 000 kr 46 m2 | våning 1/3 | avgift 2 580 kr | accepterat pris 990 000 kr

Här bor du i en lägenhet med väldisponerade kvadratmeter och en härligt
stor balkong med trätrall. Populär förening med övernattningsrum och relax.
EP = 107 kWh/m2.

visning 20/8 11.30-12.00 & 22/8 10.30-11.00
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

Välplanerad lägenhet med ljusa ytskikt, stora fönster och balkong
mot innergården. EP = 146 kWh/m2.

visning 22/8 13.15-13.45

Får vi presentera en mycket välrenoverad lägenhet som har genomtänkta
praktiska lösningar och håller en mycket hög standard rakt igenom.
Tillbyggt sovrum med plats för stor säng.

visning 20/8 16.30-17.00

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

visning 23/8 14.30-15.00

ÅKERSJÖN, FÖLLINGE - ÖNRUN 22
2:a BRUNFLO - KARLSVIKSVÄGEN 4E
63 m2 | markplan | avgift 3 611 kr | accepterat pris 495 000 kr 72 m2 | 4 rum | tomt 1 855 m2 | accepterat pris 1 550 000 kr
Helrenoverad och rymlig lägenhet med balkong i söderläge, renoverat kök
med separat matplats och lyxigt, helkaklat badrum!

visning 22/8 11.00-11.30

Sjönära smultronställe vid Locknesjön!
SOLUDDEN - SOLUDDEN 103
49 m2 | 2 rok | tomt 1487 m2 | accepterat pris 750 000 kr

Varmt välkomna till ett mysigt och välskött fritidshus med tillhörande skotergarage Här finner ni ett härligt och lättskött smultronställe i gott skick med låga driftskostoch grillkoja. Hela stugan är kontinuerligt renoverad invändigt i smakfull och rustik nader, på tomt med perfekt solläge. Här njuter ni av sol, bad, fiske och båtliv på
stil som passar in i den omgivande naturen. Möbler ingår i köpet.
och vid idylliska Locknesjön. Stugan har el, sommarvatten och förbränningstoalett.

vänligen ring 072-092 22 97 för mer info

visning 21/8 12.00-13.00 & 23/8 15.00-15.45

Modernt och charmigt fritidshus!

Utsikt mot Storsjön!

Fritidshusidyll nära stan!

BRÄCKE - HEMSJÖ 125
42 m2 | 1 plan | tomt 1268 m2 | accepterat pris 475 000 kr

RÖDÖN - RÖDÖSUNDET 419 & 421
tomt 1 742 m2 | accepterat pris 1 500 000 kr

ANNERSIA - DIGERNÄS 207
25 m2 | 1-plan | tomt 1 600 m2 |accepterat pris 850 000 kr

vänligen ring 072-201 65 55 för mer info

I närheten av Rödöbron i naturskönt område ligger dessa två fastigheter som
har vacker utsikt och närhet till Storsjön. Här finns möjligheten att skapa ert
drömboende med flera alternativ på utformning och valmöjligheter.

Trivsamt fritidshus med sjöutsikt och pendlingsavstånd till Östersund!

Gediget timmerhus med bästa läget i Bydalen!

Trevligt hus i Storbränna med högt läge!

FANBYN - DALHEM 147
66 m2 | 2 rum | tomt 1 786 m2 | utgångspris 350 000 kr

BYDALEN - BYDALEN ÄLGSTIGEN 7
120 m2 | 6 rum | tomt 1540 | utgångspris 4 250 000 kr

STORBRÄNNA - STORBRÄNNA 270
162+22 m2 | 4 rum | tomt 1 982 m2 | utgångspris 875 000 kr

Tre rum, murad öppenspis, stor altan i söderläge.
Gäst- och duschstuga. Välskött och trivsam tomt.

Fritidshuset har trevlig utsikt över Fanbyviken och på den stora
gräsbeklädda tomten finns gäststuga, snickarbod och vedbod.
Till fastigheten finns rätt till båt- och badplats.

visning 24/8 17.00-17.45

Lyxigt timmerhus med hänförande utsikt över fjällvärlden. Utmärkt läge
med ski-in/ski-out och stor altan som är utrustad med badtunna.

visning 22/8 15.45-16.15

vänligen ring 072-740 65 55 för mer info

marcus ahlqvist

björn löfgren

sara näslund

jim edelsvärd

yvonne larsson

tomas sundström

Lantligt läge med enkelt fritidshus för sommarstuga eller plats
för att bygga nytt! Fiber finns.

visning 22/8 13.00-13.45 & 24/8 16.30-17.00

Trivsam fastighet med närhet till Häggenås och pendlingsavstånd till Östersund. Med ett fantastiskt läge och utsikt över landskapet blir det inte bättre.
EP= 96 kWh/m2

visning 23/8 11.00-12.00 & 26/8 17.00-18.00

madeleine söderström

fredrik berglund

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

Mysig och fräscht inredd stuga i vilmarksidyllen Åkersjön!

Renoverad 2:a i markplan!

