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Välskött bostadshus!

Modernt med balkong mot sydväst!

FRÖSÖN/VALLA NORRA - SIGURDS VÄG 23
108+106 m2 | 5 rok | tomt 713 m2 | accepterat pris 2 750 000 kr

2:A FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 63 B
56,5 m2 | våning 4/4 | avgift 3 461 kr | accepterat pris 1 175 000 kr

På lugn villagata ligger detta trevliga bostadshus som har tomt som gränsar
mot skogsområde! Härliga sällskapsutrymmen för avkoppling och samvaro.

Högt vackert läge med modern öppen planlösning i kök och vardagsrum.
Balkong mot sydväst. EP = 88 kWh/m2.

visning 25/1 11.30-12.30 & 29/1 16.30-17.30

visning 22/1 16.30-17.00 & 25/1 10.30-11.00

Ljus 2:A med högt läge och hiss

Exklusivt och stilsäkert renoverad villa med attraktivt läge!

2:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 23 C
65 m2 | våning 5/7 | avgift 4 039 kr | accepterat pris 795 000 kr

KARLSLUND - LIGNELLS VÄG 45
194+97 m2 | 6 rum | tomt 1 087 m2 | accepterat pris 4 450 000 kr

Välplanerad och ljus lägenhet med högt och fint läge på Körfältet.
Härlig balkong med milsvid utsikt. EP = 221 kWh/m2.

Välkomna till attraktiva Karlslund. Här finner ni en villa som verkligen har
renoverats med högsta kvalitet och mycket exklusiva materialval. Här möts
modernt och klassiskt i perfekt kombination. *EP = 125 kWh/m2

visning 25/1 12.30-13.00

visning 26/1 12.00-12.45 & 28/1 17.00-17.45

Bekvämt boende i barnvänligt område!

Modernt och praktiskt!

Charm i massor!

ODENSALA - NYPONVÄGEN 35
120 m2 | 5 rum | tomt 473 m2 | accepterat pris 2 180 000 kr

OVIKEN - KÖVRA 333
120+62 m2 | 5 rok | tomt 2 755 m2 | accepterat pris 1 200 000 kr

OVIKEN - SVENSÅSEN 131
118 m2 | 5 rok | tomt 1300 m2 | accepterat pris 1 300 000 kr

visning 26/1 11.00-11.45

visning 26/1 12.30-13.15

visning 25/1 10.00-10.45

Bo i renoverat bostadshus i lantlig miljön med gångavstånd till förskola
och skola. Stora sällskapsutrymmen för utvecklande möten
med härligt utespa. EP= 55 kWh/m2.

Genomtänkt och smart planlösning för den stora familjen!

Mysig gård i centrala Hara med ca 44 ha mark!

STADSDEL NORR - ELDPOSTSTIGEN 20
236 m2 | 8 rok | tomt 1 324 m2 | accepterat pris 5 850 000 kr
Med mycket attraktivt läge ligger detta nybyggda påkostade bostadshus
med hög kvalité som bara behöver lite handpåläggning för att
bli helt färdigställt. Måst ses!

visning 25/1 14.00-14.45

Gård i Svensåsen med fantastisk snickarglädje,
vacker utsikt över Oviksfjällen och bryggstuga med bakugn.
EP= 161 kWh/m2.

Två bostadshus med mäktig utsikt och strandtomt!

HARA - HARA 175
GÄLLÖ - FANBYN 136 & 138
127 m2 | 6 rum | ca 44 ha mark | accepterat pris 2 350 000 kr 175 m2 | 4 r.o.k. tomt 1 903 m2 | accepterat pris 1 500 000 kr
Ta tillfället i akt och bli ägare till en underbar anrik gård med många
möjligheter och ett händelserikt liv på landet. Fastigheten har fantastisk
utsikt över närområdet och fjällen. EP= 147 kWh/m2

visning 25/1 13.00-13.45

Två lantligt belägna bostadshus med garage samt
mäktig utsikt och strandtomt!

visning 25/1 13.15-14.00

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Trevligt kedjehus i barnvänligt område i Odensala.
Nära till skola, dagis, mataffär och grönområden. EP= 141 kWh/m2

BRF SKIDSKYTTEN, ÖSTERSUND

Försäljning
pågår

Visning för nya hem med toppenläge!
Prisexempel: Boarea 70 kvm, avgift från 4.517:- / mån*
Med en insats från 1.650.000 kr är Brf Skidskytten det mest prisvärda nyproduktionsprojektet för bostäder
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.
Välkommen på vår gemensamma visningdag!
Söndag 2/2 kl. 12.00-13.00 hos Storsjömäklarna, Prästgatan 44
*I månadsavgiften ingår värme, vatten, renhållning, tv-kanaler och bredband via Telia Triple Play. Hushållsel tillkommer enligt individuell mätning.

3:A KARLSLUND - LÄGDEVÄGEN 7C
80 m2 | avgift 3 956 kr | utgångspris 1 975 000 kr

Radhus med villakänsla, 3-plan, nära till allt och stor altan med fantastiskt
solläge. Tv, bredband, IP-telefoni och carportplats ingår i den låga
månadsavgiften. EP = 235 kWh/m2

visning 26/1 12.30-13.00

Modernt med öppen spis!

Renoverad och rymlig fyra med öppen spis och attraktivt läge!

3:A FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 23
4:A KARLSLUND - BROGRÄND 29
89 m2 | våning 1/3 | avgift 5 791 kr | accepterat pris 1 390 000 kr 118 m2 | våning 4/4 | avgift 5 482 kr | accepterat pris 2 750 000 kr
Med centralt läge och på första våningen finns nu denna välrenoverade
gavellägenhet till salu. En rymlig och välplanerad bostad om fyra rum och
kök med öppen spis tre sovrum och bra förvaringsmöjligheter.

visning 26/1 13.15-13.45 & 29/1 17.30-18.00

Toppfräsch 1:a med sjöutsikt.

5:A KARLSLUND - TALLÅSVÄGEN 20
1:A LUGNVIK - STENHUGGARGRÄND 1
128 m2 | våning 1/3 | avgift 4 483 kr | accepterat pris 2 275 000 kr 49 m2 | våning 4/6 | avgift 3 104 kr | accepterat pris 650 000 kr
Unik lägenhet i två plan med låg avgift i populära Karlslund
med närhet till all tänkbar service.

visning 22/1 17.30-18.00 & 25/1 15.00-15.30

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

Unik lägenhet som har allt!

Renoverad och toppfräsch 1:a med perfekt planlösning och balkong som
erbjuder utsikt mot Storsjön. EP = 136 kWh/m2.

visning 25/1 15.00-15.30

Lägenhet som har en mycket hög standard och moderna lösningar med
fantastisk utsikt över Storsjön från den inglasade balkongen.

visning 25/1 13.00-13.30

Möblerbar inglasad balkong.
3:A TORVALLA - ANARISVÄGEN 19
83 m2 | våning 3/4 | avgift 5 089 kr | accepterat pris 750 000 kr

Välplanerad lägenhet med stort kök och vardagsrum med inglasad balkong!

visning 25/1 16.45-17.15 & 30/1 17.15-17.45

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Välskött radhus i populära Karlslund!

Perfekt etta med renoverat badrum, balkong, sovloft och låg avgift!

Fräsch 1:a med balkong på Frösön!

3:A FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 32
82 m2 | våning 3/3 | avgift 5 135 kr | accepterat pris 1 350 000 kr

1:A ODENSLUND - RÅDHUSGATAN 61B
33,5 m2 | våning 3/3 | avgift 1 935 kr | accepterat pris 850 000 kr

1:A FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 72A
41,5 m2 | våning 1/3 | avgift 3 487 kr | accepterat pris 595 000 kr

visning 26/1 11.00-11.30 & 29/1 16.30-17.00

visning 25/1 11.00-11.30

Högt belägen lägenhet med hiss och rymlig balkong
med underbar utsikt över stan och Storsjön!

visning 25/1 11.45-12.15

Detta är verkligen en etta som har alla rätt. I stabil förening med perfekt läge i
Odenslund. Renoverat, stambytt badrum och rymligt sovloft med
walk-in-closet. Stabil förening & låg avgift! *EP = 141 kWh/m2

Trevlig lägenhet med balkong i lugnt trivsamt område nära busshållplats,
gym, restaurang och mysiga promenadstråk vid Storsjön.
Rymligt kök och vardagsrum.
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Radhus att trivas i!

Ljus och modern 2:a med balkong!

Torvallas fräschaste 2:a?

4:A TORVALLA - KOLVEDSVÄGEN 70
113 m2 | våning 1/1 | avgift 6 749 kr | utgångspris 850 000 kr

2:A KÖRFÄLTET - KONSTAPELGRÄND 33
62 m2 | våning 1/3 | avgift 3 529 kr | accepterat pris 795 000 kr

2:A TORVALLA - VÅLÅDALSGRÄND 25
70 m2 | våning 2/6 | avgift 4 139 kr | accepterat pris 895 000 kr

visning 25/1 16.00-16.30 & 30/1 16.30-17.00

visning 25/1 11.00-11.30

Välrenoverat radhus i lugnt barnvänligt område med tilltalande miljö
som ger er en härlig känsla!

Välplanerad och trevlig tvåa i ett populärt och trivsamt område med
närhet till allmänservice, universitet och naturområden. Stor balkong med
eftermiddags- och kvällssol. EP = 118 kWh/m2.

Totalrenoverad 2019 med nytt helkaklat badrum, nytt IKEA-kök,
ny el och samtliga ytskikt är uppfräschade. EP = 125 kWh/m2.

visning 25/1 16.00-16.30
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Villatomt i Grytan

Påkostad och rymlig villa i attraktivt och populärt område!

GRYTAN - GRYTAN
tomt ca 2 200 m2 | accepterat pris 650 000 kr

TALLBACKEN - ELDPOSTSTIGEN 21
168+14 m2 | 7 rum | tomt 1 150 m2 | accepterat pris 5 750 000 kr

Här är villan ni väntat på! Nybyggd av högsta klass och med hela fem sovrum
ryms här även den större familjen. Dessutom på mycket attraktivt läge med
närhet till det mesta som Östersund har att erbjuda. *EP = 72 kWh/m2

Trivsam och stor villatomt i Grytan. Belägen på gallrad
södersluttning i lantliga omgivningar med vy mot Storsjön.

vänligen ring 072-201 65 55 för mer info

vänligen ring 072-715 65 56 för mer information

marcus ahlqvist

björn löfgren

madeleine söderström

jim edelsvärd

yvonne larsson

tomas sundström

fredrik berglund

martin eriksson

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

Fin 3:a på Frösön med balkong, hiss och sjöutsikt!

