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BRF BRYGGAREN 4

7 bostadsrät ter | 35 - 183 m 2 | 1 - 5 rok | avgift från 2 442 kr | pris från 1 395 000 kr

7 Bostadsrätter - Biblioteksgatan 3/Köpmangatan 32

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: 40 m2 - 2 rok
3: 183 m2 - 5 rok
4: 114 m2 - 4 rok
5: 114 m2 - 4 rok
6: 52 m2 - 2 rok
7: 52 m2 - 2 rok

- 2 442 kr/mån
- 2 671 kr/mån
- 8 800 kr/mån
- 6 846 kr/mån
- 4 203 kr/mån
- 3 399 kr/mån
- 3 399 kr/mån

Vänligen ring för visning.
Ansvarig mäklare
Jim Edelsvärd, 072-201 65 55
jim@storsjomaklarna.se

Fastighet med trevlig gårdsbild och stor potential

Optimal 1:a med riktigt kök och fint ljusinsläpp

HÄGGENÅS - PER-OLOFSVÄGEN 2
240+187 m2 | 10 rok | tomt 3 480 m2 | accepterat pris 1 600 000 kr

1:A BLOMÄNGEN - HÅRDÄNGEGATAN 14 A
39 m2 | våning 2/3 | avgift 2 212 kr | accepteratpris 825 000 kr

Spektakulär fastighet som har en trevlig gårdsbild på hörntomt som erbjuder stora
sällkskapsutrymmen i två plan med möjlighet till uthyrningslägenhet. Lokal i
souterrängplanet ger ytterligare potentiella möjligheter. Stor ekonomibyggnad.

Välplanerad 1:a som har det mesta man kan önska sig. Riktigt kök med b.la. diskmaskin och uppfräschade ytskikt. Utrymme finns för matbord med rum för 2-3.
Lägenheten är i fint skick och har ljust renoverade ytskikt. EP* = 162 kWh/m2

visning 24/2 13.00-14.00

visning 25/2 12.30-13.00 & 28/2 16.30-17.00

Fin lägenhet med lugnt läge endast en halv trappa upp

Renoverat med bergvärme

3:A KARLSLUND - BJÖRKBACKAVÄGEN 2 B
69 m2 | våning 1/3 | avgift 2 979 kr | accepteratpris 1 425 000 kr

TRÅNGSVIKEN - BYVÄGEN 3
130+30 m2 | 6 rok | tomt 1 872 m2 | accepterat pris 995 000 kr

Trevlig lägenhet med ett lugnt och fint läge. Här bor du i omtyckt och stabil förening med låg
månadsavgift. Populärt område med närhet till såväl stadskärnan som skidstadion. Lägenheten
har delvis renoverade ytskikt och ett ljust kök. Reparationsfond finns på drygt 10 000 kr!

Renoverat och fräscht 1 1/2 plans hus med källare centralt i Trångsviken.
Låg uppvärmningskostnad via bergvärme. Stor altan och
uppväxt grönskande tomt. Varmt välkomna!

visning 25/2 13.30-14.00 & 28/2 17.30-18.00

Välplanerad tvåa i lugnt område i Torvalla!

2:A TORVALLA - NÄVERVÄGEN 10
4:A LUGNVIK - STENHUGGARGRÄND 1
95 m2 | våning 5/7 | avgift 4 913 kr | accepterat pris 1 375 000 kr 62,5 m2 | våning 2/2 | avgift 3 916 kr | accepterat pris 525 000 kr
Stilrent renoverad 4:a i etage med praktisk planlösning och hörnläge, i
populär förening. Renoverat kök och ljusa, moderna ytskikt. Badrum samt
extra wc. Balkong med bra solläge och härlig utsikt! *EP = 135 kWh/m2

visning 23/2 12.30-13.00 & 25/2 15.15-15.45

På promenadavstånd till mataffär, förskola och skola finns denna tvåa
på lugn och trevlig innergård. Välkommen på visning.
EP* = 188 kWh/m2

visning 22/2 16.30-17.00 & 25/2 11.45-12.15

Lugnt område med närhet till Storsjön
1:A SÖDER - BANGÅRDSGATAN 56
23 m2 | våning 1/3 | avgift 1 667 kr | accepterat pris 725 000 kr
Trevlig lägenhet med mycket ljusinsläpp och tillgång till egen
uteplats med eftermiddags- och kvällssol. Stort badrum.
Låg månadsvagift ger en bra boende ekonomi.

visning 25/2 11.00-11.30 & 1/3 16.30-17.00

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Stilrent och modernt renoverad 4:a med bästa hörnläge!

visning 27/2 16.30-17.30

Centralt drömboende vid Storsjöns strand

Rymlig tvåa med stort kök och balkong med bra solläge!

2:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 12
BRUNFLO - KARLSVIKSVÄGEN 6 F
68 m2 | våning 4/6 | avgift 3 452 kr | accepterat pris 2 700 000 kr 66 m2 | våning 2/2 | avgift 3 689 kr | accepterat pris 425 000 kr

Rymlig etta på söder!
1:A SÖDER - ODENSVIKSVÄGEN 12 B
44 m2 | våning 1/3 | avgift 2 284 kr | accepterat pris 725 000 kr

Vid Storsjöns vatten ligger denna nyproducerade lägenhet som är klar för inflyttning. Här kan ni njuta av livet i härlig miljö, med gångavstånd till stadens
utbud och ett boende av hög kvalité. Två balkonger med fantastisk utsikt.

Välkomna till en rymlig tvåa med stor repfond där badrummet
är renoverat och balkongen är belägen i sydväst med bra solläge.
*EP = 190 kWh/m2

Välkommen till Odensviksvägen och denna rymliga etta belägen en trappa
upp. Populär förening med en härlig inglasad balkong som blir ett extra
rum under både vår, sommar och höst! EP*=163 kWh/m2

Trea med kök och vardagsrum med vacker utsikt över Storsjön

Fräsch mini trea!

Lägenhet vid Storsjöns vatten och strandpromenad

visning 25/2 12.45-13.15

visning 22/2 17.00-17.30

visning 22/2 17.00-17.30

2:A CENTRALT - BRUNFLOVÄGEN 18 B
2:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 32
3:A SÖDER - BANGÅRDSGATAN 54 (UPPG. 1)
79 m2 | våning 2/2 | avgift 3 667 kr | utgångspris 1 295 000 kr 58 m2 | våning 0/3 i avgift 3215 kr | accepterat pris 1 195 000 kr 60 m2 | våning 1/5 | avgift 2 606 kr | accepterat pris 1 675 000 kr
Välkomna till Minnesgärdet och detta lugna barnvänliga område där vi kan
erbjuda en mycket populär lägenhetstyp som har fantastisk utsikt mot
Storsjön och inglasad balkong. EP* 136 = kWh/m2

visning 25/2 11.00-11.30

Varmt välkomna till denna fräscha och ytterst välplanerade 3:a med ingång
från markplan. Gångavstånd till centrum. Möjlighet tillegen altan i anslutning
blir lägenheten både praktisk och personlig. EP* = 122 kWh/m2

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

Rymlig nyproducerad bostad som har hög standard och generösa fönsterpartier. Full utrustat kök med rostfria vitvaror, badrum med dusch och tvättmaskin. Takhöjd på 2,70 m och golvvärme i hela lägenheten.

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

Charmig villa med dubbelgarage

Trevlig villa i centrala Svenstavik

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

SVENSTAVIK - LILLHALLVÄGEN 4
96 m2 | 5 rok | tomt 1 014 m2 | accepterat pris 475 000 kr

Charmigt 1 ½ planshus med källare. Bra beläget i
populärt villaområde. Uppväxt tomt, 4 sovrum, renoverat badrum
och praktiskt dubbelgarage.

Charmig villa i lugnt område med gångavstånd i Svenstaviks centrum.
Varmt välkommen att boka visning!
EP*=124 kWh/m²

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

vänligen ring 070-257 88 22 visning

Renoverat radhus med öppen planlösning

Drömboende med strand och sol i fokus!

BRUNFLO - LAGMANSVÄGEN 111
111 m2 | 5 rok | tomt 172 m2 | accepterat pris 1 450 000 kr

FRÖSÖN/VALLA - SIKVÄGEN 38
200+85 m2 | 10 rok | tomt 1 763 m2 | byggår 2012

Välkomna till detta radhus som har renoverats löpande genom åren. Entéplanet inrymmer
ett modernt och renoverat kök med stor matlats och öppen planlösning. Renoverad
tvättstuga, soligt trädäck på såväl baksida som framsida. Garage i länga.

Med högt vackert läge och makalös utsikt över Storsjön ligger detta påkostade
bostadshus som har stora representativa sällskapsutrymmen, gott om sovrum till både
familj & gäster samt härliga terasser mot Storsjön med eftermiddags- och kvällssol.

vänligen ring 072-242 33 65 för visning
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda
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Välplanerad tvåplansvilla med bra läge i Odensala!

BYDALEN/HÖGLEKARDALEN - HOVDE 301
146+20 m2 | 5 rok | tomt 1354 m2 | accepterat pris 3 700 000 kr

ODENSALA - SKRUVVÄGEN 5
112+112 m2 | 5 rok | tomt 1 026 m2 | accepterat pris 2 650 000 kr

Här uppförs fritidsbostad med ski-in ski-out på högt läge med härlig utsikt. Påkostade materialval och lösningar av högsta klass. Luft-vatten värmepump med
golvvärme, kamin, helkaklat badrum med bastu och tvättstuga med groventré.

Välkomna till barnvänliga och populära Odensala!
Rymligt hus i två plan med genomgående god standard och
plats för den stora familjen. *EP= 78 kWh/m2

Välkommen hem till barnvänligt område!

Nyproduktion med fjället i centrum

ODENSALA - VIPVÄGEN 22
91+24 m2 | 4 rok | tomt 246 m2 | accepterat pris 2 050 000 kr

BYDALEN/HÖGLEKARDALEN - HOVDE
107+4 m2 | 6 rok | tomt ca 900 m2 | accepterat pris 3 250 000 kr

vänligen ring 070-257 88 22 för visning

visning 3/3 vänligen ring 072-715 65 56 för tidsbokning

I populära och barnvänliga Bydalsfjällen planeras det för att bygga fyra fritidshus med
ski in/ski out läge där tanken är att skapa ett fritidsboende av hög standard där man
tar till vara på lägets fördelar med stora fönsterpartier där ni får fjällen som tavla.

Välkomna till detta attraktiva boende med gångavstånd till både förskola och skola. Detta
radhus erbjuder öppen planlösning mellan kök och vardagsrum samt stor solsäker altan
mot trädgårdstomten. Nytt badrum med klinker & golvvärme. Allmänt fräscha ytskikt.

vänligen ring 073-843 25 55 för intresseanmälan & info

visning 25/2 15.00-15.45

Lägenhet i Bydalen med centralt läge och vacker utsikt!
5:A BYDALEN - BYDALEN 550
76 m2 | våning 1/2 | avgift 3 057 kr | utgångspris 1 975 000 kr
Välkommen till familjevänliga Bydalen och en smakfull lägenhet med
kamin, bastu, storslagen utsikt och suveränt ski in-läge.
Goda uthyrningsmöjligheter!

vänligen ring 070-257 88 22 för mer info

marc us ahlqv is t

jim edelsvä rd

Smakfullt med trevlig utsikt och ski-in/ski-out!

Trevligt fritidshus i Gräftåvallen!

HAMMARNÄS 7:98
GRÄFTÅVALLEN - HARRVÄGEN 12
50 m2 | 4 rok | tomt 481 m2 | byggår 1977 | utgångspris 925 000 kr 133 m2 | 5 rok | tomt 1 437 m2 | byggår 2017-18 | pris 3 950 000 kr
I barnvänliga Gräftåvallen hittar ni detta mysiga fritidshus som
är utrustat med både braskamin och bastu. Närhet till natur,
skidspår och skidbackar.

vänligen ring 070-257 88 22 för mer info

bj ö r n l öf gre n

made le ine söd e r str öm

Stort fritidshus med tilltänkta lösningar och modern arkitektur. Stilrena
materialval i hög klass som man i ett första skede kan påverka. Fritidshuset
rymmer 12 bäddar och tomten har ett bra läge i området.

m a rti n e r i k sson

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

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 tryck daus

Nyproducerat fritidshus med ski-in ski-out på bästa läge i Hovde

