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Välplanerad tvåplansvilla med bra läge i Odensala!

Compact living med centralt läge, låg avgift och balkong med utsikt!

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

CENTRALT - RÅDHUSGATAN 80 B
25 m2 | våning 2/3 | avgift 1 666 kr | accepterat pris 625 000 kr

visning 21/1 13.00-14.00 & 24/1 16.30-17.30

Välkomna till en välplanerad bostad med centralt läge av högsta klass.
Låg boendekostnad med bredband och fast kostnad för el inkluderat.
Balkong med fantastisk utsikt! *EP = 215 kWh/m2

visning 21/1 11.45-12.15 & 23/1 12-12.30

Lägenhet vid Storsjöns vatten och strandpromenad

Radhus på hörntomt med områdets bästa läge

2:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 32
60 m2 | våning 1/5 | avgift 2 606 kr| accepterat pris 1 675 000 kr

BRUNFLO - TOLVMANSVÄGEN 64
110 m2 | 5 rok | tomt 150 m2 | accepterat pris 1 650 000 kr

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

Välkomna till detta radhus på hörntomt som erbjuder modernt kök mot innergården, insynsskyddad inglasad altan med stort soldäck mot sydväst, nyrenoverat badrum med klinker
& golvvärme, renoverad tvättstuga/ dusch samt allmänt nya ytskikt. Garage i länga.

Bo lantligt i charmigt sekelfifteshus på sjötomt

Välplanerad 4:a med låg avgift och bra läge på Frösöns framsida!

ÖSTERSUND - OPTAND 125
290 m2 | 5+5 rok | areal ca 3 ha | accepterat pris 3 950 000 kr

4:A HORNSBERG - RISSLERSGATAN 19 B
95,7 m2 | våning 2/3 | avgift 2 729 kr | utgångspris 1 350 000 kr

Gård i Optand som har mark till Storsjön och vattenrätt. Timrat bostadshus
och ekonomibyggnad med lägenhet och lokal för uthyrning eller eget bruk.
Fantastisk utsikt mot Storsjön och fjällen. Närhet till Östersund.

Välplanerad 4:a med låg avgift och stor potential. Belägen med lugnt läge
på Frösöns framsida. Inglasad balkong med bra läge i sydväst.
Välkomna på visning! *EP = 145 kWh/m2

visning 21/1 15.00-15.30 & 24/1 16.30-17.00

visning 28/1 13.15-14.00

visning 21/1 12.00-12.45 & 24/1 18.15-19.00

visning 18/1 16.30-17.00 & 21/1 13.30-14.00
mer info och bilder på
storsjömäkl arna.se

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
visning 21/1 kl 10.00-11.00

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

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

Trevlig tvåplansvilla i Svenstavik

Rymligt radhus i 1,5 plan med källare och hörnläge!

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

5:A ODENSVIK - RÅDHUSGATAN 160
140 m2 | våning 1/1 | avgift 7 800 kr | utgångspris 1 575 000 kr

Charmig villa i lugnt område med gångavstånd i Svenstaviks centrum.
Varmt välkomna.
*EP=124 kWh/m2

Här erbjuds med perfekt läge detta unika och trivsamma radhus av
högsta klass i 1,5 plan med källare. Renoverat badrum, öppen spis,
altan och balkong! Välkomna på visning! *EP = 225 kWh/m2

Nyrenoverad lägenhet med balkong mot söderläge!

Välkommen hem till barnvänligt område!

3:A LUGNVIK - KOPPARSLAGARGRÄND 6
74,5 m2 | vån 2/2 | avgift 3 935 kr | accepterat pris 975000 kr

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

Toppfräsch 3:a med nyrenoverat och modern badrum.
Välplanerad och rum i ljusa toner. Trivsam balkong med bra solläge.
Populärt område! Måste ses! *EP = 209 kWh/m2

Detta radhus erbjuder öppen planlösning mellan kök och vardagsrum samt
utgång till balkong med trapp till den stora solsäkra altanen mot trädgårdstomten.
Nytt badrum med klinker och golvvärme. Allmänt fräscha ytskikt. Garage i länga.

vänligen ring 070-257 88 22 för mer info

visning 21/1 10.45-11.30 & 25/1 16.30-17.30

Trea med kök och vardagsrum med vacker utsikt över Storsjön

Etagelägenhet med sjöutsikt och bästa läget i området!

Villatomt i Optand med utsikt mot Storsjön!

3:A SÖDER - BANGÅRDSGATAN 54 (UPPG. 1)
79 m2 | våning 2/2 | avgift 3 667 kr | utgångspris 1 295 000 kr

3:A VALLA - FRIMANS VÄG 279
97,5 m2 | vån -1/1 | avgift 5 705 kr | accepterat pris 950 000 kr

OPTAND - OPTAND 1:43
tomt 3 430 m2 | utgångspris 485 000 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

Trevlig etagelägenhet som ligger längst ner i området med sjöutsikt från
balkongen och vardagsrummet. På nedre plan finns två sovrum, badrum, förråd
samt utgång till uteplatsen med fint hörnläge.

visning 18/1 16.30-17.00 & 21/1 11.45-12.15

visning 21/1 11.30-12.00

Stor tomt i Optand med klart förhandsbesked om
nybyggnad av enbostadshus. Trevligt läge intill Vibäcken
och utsikt mot Storsjön!

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info

Välplanerad 2:a i markplan med egen uteplats

Central 2:a med storslagen utsikt!

Stilrent & charmigt

3:A CENTRALT - STORGATAN 50 B
2:A CENTRALT - GRÖNA GRÄND 13
2:A CENTRALT - FÖRLANDSFRÄND 4 C
65 m2 | våning 1/3 | avgift 4 697 kr | accepterat pris 695 000 kr 53 m2 | våning 3/3 | avgift 3 343 kr | accepterat pris 1 075 000 kr 98 m2 | våning 1/3 | avgift 5 130 kr | accepterat pris 2 250 000 kr
Varmt välkomna till denna rymliga och välplanerade markplans tvåa med
gångavstånd till centrum. Med egen altan i anslutning till entrén blir
lägenheten både praktisk och personlig. *EP = 122 kWh/m2

visning 21/1 12.30-13.00
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

Med gångavstånd till caféer, bageri, gym, parkområden och centrum
hittar ni denna trevliga tvåa med fantastisk utsikt över Frösön,
Storsjön och Oviksfjällen. *EP = 236 kWh/m2

visning 21/1 11.00-11.30

Välkomna till detta sekelskiftesboende med vackra tidsenliga detaljer som högt i tak,
höga fönster och kakelugn. Kök och vardagsrum i öppen planlösning. Renoverat
badrum med klinker och golvvärme. Stor balkong med eftermiddags- och kvällssol.

visning 21/1 15.45-16.15

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

visning 25/1 18.00-18.45 & 28/1 12.00-12.45

visning 21/1 11.30-12.00

Renoverad tvårummare med kanonläge på Frösön!

Trivsam tvårummare i populära kvarter!

3:A TORVALLA - ÖSTFJÄLLVÄGEN 15
82,5 m2 | våning 1/4 | avgift 4764 kr | accepterat pris 995 000 kr

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

Modernt renoverad 3:a i markplan med ljusa, stilrena material och ytskick.
Härlig uteplats och egen täppa med häck runtom.
Lugnt och barnvänligt område. *EP 121=kWh/m2

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

2:A BRUNFLO - ROSENLUNDSVÄGEN 13
63,5 m2 | våning 2/3 | avgift 3 024 kr | utgångspris 450 000 kr

visning 21/1 14.30-15.00

visning 21/1 13.30-14.00

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

visning 21/1 14.30-15.00
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Sjönära och välplanerad etagevilla med gästhus i vackra Ås!

Välskött bostadsrättsradhus med trivssamt läge

ÅS - TÄNGVÄGEN 138
184 m2 | 4+2 rok | tomt 1 725 m2 | accepterat pris 2 795 000 kr

4:A TORVALLA - KOLVEDSVÄGEN 68
113 m2 | våning 1/1 | avgift 6 552 kr | accepterat pris 600 000 kr

Välkomna till denna sjönära och välplanerade etagevilla med högt i
tak och öppen planlösning. Bergvärme och fiber indraget.
Dessutom ger gästhus med två rum och kök ytterligare möjligheter.

Mycket trevligt bostadsrättsradhus i två plan med egen ingång och uteplats.
Rofyllt och lummigt läge som passar såväl barnfamiljer som pensionärer.
Radhuset är välskött och har genomgående ljusa ytskikt.

vänligen ring 072-242 33 65 för mer info

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info

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

Lägenhet i Bydalen med centralt läge och vacker utsikt!

Trevligt fritidshus i Gräftåvallen!

HAMMARNÄS 7:98
133 m2 | 5 rok | tomt 1 437 m2 | byggår 2017-18 | pris 3 950 000 kr

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

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

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.

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

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 mer info

marc us ahlqv is t

jim edelsvä rd

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

m a rti n e r i k sson

vänligen ring 070-257 88 22 för mer info

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

Renoverad och fräsch lägenhet!

