Välkommen
till vår
visningshelg den
26-27 januari!

Bostadsguiden
Januari 2019
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Modern villa med fantast

Perfekt läge i lugn miljö!
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*EP= Energiprestanda
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Härlig villa i populärt
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Stort och gediget hus i Valla!

Stilrent helrenoverad tvåa av högsta klass - bredband ingår!

VALLA - RÖNNVÄGEN 1
124+124 m2 | 8 rok | tomt 902 m2 | utgångspris 3 650 000 kr

2,5:A CENTRALT - RÅDHUSGATAN 76 B
69 m2 | vån 3/3 | avgift 4 464 kr | accepterat pris 1 375 000 kr

Stor villa med öppen planlösning och generösa sällskapsytor.
Två eldstäder som ger en extra mysfaktor. Större renoveringar gjorda
och bergvärme installerat. Dubbelgarage och inglasad uteplats.

visning 26/1 13.00-14.00 & 31/1 17.00-18.00

Välkomna till denna välplanerade och stilrent helrenoverade gavellägenhet
med balkong som erbjuder storslagen utsikt över Storsjön och Frösön. Exklusivt renoverad i modern stil med kök i öppen planlösning. EP* = 191 kWh/m2

visning 27/1 12.15-12.45
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Praktiskt och barnvänligt radhus!

Bo attraktivt i villa att växa i!

4:A TORVALLA - STAMVÄGEN 52
102 m2 | avgift 6 834 kr | accepterat pris 800 000 kr

FRÖSÖN/ VALLA - RÖNNVÄGEN 2
151+46 m2 | 5 rok | tomt 995 m2 | accepteratpris 2 975 000 kr

Välkomna till detta välplanerade och renoverade bostadsrättsradhus fördelat
på två plan i barnvänligt område. Insynsdkyddad baksida med altan och
gräsmatta. Garage och bredband ingår i avgiften. EP* = 173 kWh/m2

Välbyggt rymligt bostadshus på hörntomt i barnvänligt område med gångavstånd
till både förskola och skola. Perfekt hus för familjen med stora sällkapsutrymmen att
umgås i, rymliga sovrum, badrum i båda planen, bastu och bra förvaringsmöjligheter.

Praktiskt bekvämt boende för stora och små!

Boende med Östersunds populäraste terasser!

ODENSALA - SMULTRONVÄGEN 16
142+84 m2 | 7 rok | tomt 461 m2 | accepteratpris 3 450 000 kr

2:A SÖDER - MIDGÅRDSGATAN 3D
64 m2 | våning 1/4 | avgift 5 139 kr | accepterat pris 1 200 000 kr

Renoverat bostadshus som har det mesta som en barnfamilj kan önska sig med bästa
läge mot skogsområde. Bostadshuset har stora sällskapsutrymmen med kök och vardagsrum i öppen planlösning samt stor inglasad altan som står öppen från tidig vår.

visning 27/1 15.30-16.30 & 31/1 17.30-18.30

visning 27/1 12.00-13.00 & 30/1 16.30-17.15

Genomgående renoverad lägenhet med stor terass mot Storsjön som har
inglasat uterum som står öppet från tidig vår samt soldäck för avkoppling.
*EP= 292 kWh/m2

visning 27/1 14.30-15.00 & 31/1 16.30-17.00

Stilrent & modernt renoverad 4:a med inglasad balkong!

Bo vid Storsjön och njut av den lantliga miljön!

4:A LUGNVIK - STENHUGGARGRÄND 1
95 m2 | våning 5/7 | avgift 5 313 kr | accepterat pris 1 325 000 kr

DIGERNÄS - DIGERNÄS 730
151 m2 | 4 rok | tomt 3 229 m2 | accepterat pris 4 750 000 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. Inglasad balkong med bra solläge och härlig utsikt! *EP = 135 kWh/m2

visning 27/1 10.30-11.00

Välkomna till denna fastighet som ligger med underbart naturskönt och strandnära läge vid Storsjön. Modernt bostadshus som har sällskapsrum med ryggåstak
för härlig rymd och karaktär. Stort garage med automatisk fjärrstyrd port.

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

vänligen ring 072-242 33 65 för visning!

Välbyggt enplanshus från 2003!

Trevlig tvårummare med stor inglasad balkong!

BRUNFLO - ÄNGEVÄGEN 3
138 m2 | 4 rok | tomt 812 m2 | accepterat pris 2 450 000 kr

2:A KÖRFÄLTET - TAPTOGRÄND 3
60 m2 | våning -1/3 | avgift 3 187 kr | utgångspris 895 000 kr

visning 27/1 14.30-15.30 & 30/1 17.00-18.00

visning 26/1 11.00-11.30 & 30/1 16.30-17.00

Med centralt läge i Brunflo ligger denna välskötta villa med solig och lummig tomt.
Tack vare bergvärme, FTX-system och vattenburen golvvärme har huset mycket låga
driftskostnader. Carport och fiber finns också! EP* = 49 kWh/m2

Trivsam tvårummare med bra planlösning och stor inglasad balkong.
Renoverat kök som är utrustat med nya vitvaror och en specialbeställd
ekskiva. EP* = 146 kWh/m2
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Fantastisk och topprenoverad 4:a!

Välskött villa med stor inglasad altan och bra läge i Brunflo!

4:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 19
103 m2 | våning 2/2 | avgift 5 015 kr | accepterat pris 1495 000 kr

BRUNFLO - BRUNKULLAVÄGEN 3
98+98 m2 | 6 rok | tomt 1 127 m2 | accepterat pris 1 750 000 kr

Välkomna till denna välskötta villa med härligt solig och lättskött tomt. Villan är
belägen i mycket trivsamt och barnvänligt område. Här bidrar bergvärmen till låga
driftskostnader och fiber är självklart indraget. Dessutom är här påkostat med nytt tak.

Välkommen till denna toppfräscha och välplanerade 4:a i omtyckta Körfältet.
En ljus och fräsch lägenhet med stilrena och moderna materialval. Modert
kök, helkaklade badrum och balkong med soligt läge. EP* = 141 kWh/m2

visning 27/1 14.30-15.15 & 30/1 18.15-19.00

Praktiskt och lättskött radhus i barnvänligt område!

Renov. 2:a med högt i tak och balkong mot söder!

TORVALLA - DAMMÅGRÄND 6
2:A FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 15
88 m2 | 3 rok | tomt 132 m2 | accepterat pris 1 425 000 kr 53 m2 | våning 1/3 | avgift 3 778 kr | accepterat pris 950 000 kr

Stilren och modern!
2:A ODENSLUND - SKOLGATAN 33 B
53 m2 | våning 3/3 | avgift 2 453 kr | accepterat pris 1250 000 kr

Välkomna till detta välplanerade, enkla och praktiska boende i 2-plan med båda
badrummen stilrent renoverade. Beläget på lättskött tomt utan gräsmatta att klippa,
med altaner på både fram och baksida som erbjuder sol stora delar av dagen.

Välkommen till denna ljusa och modernt renoverade lägenhet på bekvämt
gång- och cykelavstånd in till stan! Hela lägenheten har ljusa ytskikt och är
renoverad de senaste åren med smakfulla materialval. EP* = 217 kWh/m2

Rymlig 4:a med låg avgift!

Bostadsrättsradhus med egen uteplats!

Välplanerad 3:a i populärt område på bottenplan!

4:A FRÖSÖN - HORNSGATAN 19
91 m2 | våning 3/3 | avgift 3 564 kr | accepterat pris 1275 000 kr

3:A NEDRE TORVALLA - OTTFJÄLLSVÄGEN 30
85 m2 | våning 1/2 | avgift 4 974 kr | utgångspris 750 000 kr

3:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 26 A
76 m2 | våning 1/3 | avgift 4 496 kr | accepterat pris 1 150 000 kr

visning 24/1 16.30-17.15 & 27/1 13.15-14.00

Med ett trevligt gavelläge hittar ni denna välplanerade fyrarummare
i fridfulla Hornsberg. Här bor ni bekvämt i lugna kvarter med närhet
till det mesta. Balkong med sjöutsikt. EP* = 177 kWh/m2

visning 26/1 13.15-13.45
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

visning 26/1 12.30-13.00

Trivsamt bostadsrättsradhus med gavelläge och egen uteplats med inglasad
altan. Nära till busshållplats, Fjällängsskolan och affär.

visning 26/1 10.00-10.30 & 28/1 16.30-17.00

Områdets mest stilrena och moderna lägenhet? Vi har inte sett alla, men av
alla vi sett ligger denna i absoluta topp. Modert kök, helkaklat badrum och
balkong med soligt läge. Måste ses, välkommen! EP* = 175 kWh/m2

visning 26/1 15.30-16.00

Välplanerad hörnlägenhet på bottenplan. Härlig balkong som vetter mot
innergården. Kort avstånd till campusområdet, matvarubutik och gym.
EP*=149 kWh/m2

visning 27/1 10.00-10.30 & 31/1 16.30-17.00

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

visning 27/1 13.30-14.00

Ljus och modern 3:a, centralt!

2:A CENTRALT - NORRA GRÖNGATAN 5 B
1:A FRÖSÖN - RISSLERSGATAN 21B
3:A CENTRALT - STUGUVÄGEN 24 A
35,2 m2 | våning 2/3 | avgift 1 887 kr | accepterat pris 650 000 kr 53,5 m2 | våning 3/4 | avgift 3 108 kr | accepterat pris 1 275 000 kr 76 m2 | våning 1/3 | avgift 4 177 kr | accepterat pris 1050 000 kr
Välkomna till en mycket välplanerad etta där den fasta kostnaden för elen
ingår i månadsavgiften. Belägen i stabil förening med välrenoverade
fastigheter och mycket bra läge på Frösöns framsida. *EP = 176 kWh/m2

visning 27/1 11.30-12.00

Charmig lägenhet med bästa läge i lugn trivsam miljö ett stenkast från
centrum och stadens puls. Lägenheten har tidsenliga detaljer och högt i tak.

visning 27/1 13.30-14.00 & 30/1 13.00-13.30

Välkommen till denna ljusa och välplanerade trea med gångavstånd till allt
Östersunds centrum har att erbjuda. Lägenheten har en härlig rymd och stora
fönster med ljusinsläpp. Nyrenoverat badrum. EP* = 131 kWh/m2

visning 26/1 14.45-15.15

Totalrenoverad villa där allt är nytt och oanvänt!

Mindre villa på stor tomt!

Njut av bedårande utsikt under alla årstider!

PILGRIMSTAD - KVARNVÄGEN 15
99+50 m2 | 5 rok | tomt 2 204 m2 | accepterat pris 1 075 000 kr

YTTERÅN - YTTERÅN 503
86 m2 | 3 rok | tomt 12 853 m2 | accepterat pris 695 000 kr

ORRVIKEN - LUNDSVÄGEN 4
130+55 m2 | 5 rok | tomt 1 159 m2 | accepteratpris 1 750 000 kr
visning 27/1 10.30-11.15

Detta är verkligen en villa för den kräsne, där allt är renoverat och ytterst väl
genomtänkt och påkostat. Under 2015-2018 har huset genomgått en totalrenovering både in och utvändigt och här är känslan som att flytta in i nybyggt.

På stor tomt på undanskymt läge i centrala Ytterån finner ni detta charmiga hus.
Luft/luft värmepump, braskamin, renoverat badrum och flertal uthus på gården.
Mindre skogsparti om ca 1HA. *EP= 194 kWh/m2

visning 30/1 16.45-17.45

visning 26/1 10.45-11.45 & 29/1 16.00-17.00

Områdets kanske bästa läge!

Yteffektivt, renoverat och bergvärme!

Trivsam stuga med bra läge i Gräftåvallen!

KROKOM - GRÖNS VÄG 38
113 m2 | 4 rok | tomt 197 m2 | accepterat pris 1 200 000 kr

LIT - SÖREVÄGEN 17
112+71 m2 | 6 rok | tomt 1 543 m2 | accepterat pris 1 700 000 kr

GRÄFTÅVALLEN - GRÄFTÅVALLSVÄGEN 18
72 m2 | 4 rok | tomt 1460 m2 | utgångspris 1 000 000 kr

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

vänligen ring 072-242 33 65 för visning
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Välkommen till familjära och trivsamma Orrviken och denna fastighet som ligger i
direkt anslutning till både förskola och skola. Fastigheten erbjuder en makalös utsikt
över bygden, Storsjön och Jämtlandsfjällen. Bostadshus i 2-plan med bergvärme.

I centrala Lit på uppväxt och lummig tomt ligger detta yteffektiva och välpla- Gediget fritidshus i Gräftåvallen med utmärkt läge med närhet till det mesta.
Merparten av inventarierna ingår så det är i princip att bara flytta in!
nerade 1 1/2-planshus med källare. Modernt kök, renoverade ytskick och energieffektiv bergvärme ger låga driftskostnader. Garage och stor trädgårdstomt.
visning 27/1 12.00-13.00

visning 27/1 12.45-13.30
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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

Retro stil med bästa läge!

Etta i stabil förening med låg avgift, sovalkov och riktigt kök!

