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Härligt boende med attraktivt läge och fantastisk utsikt!

Attraktiv trea på 2:a våningen.

FRÖSÖN - STENSGÅRDSVÄGEN 10
120 + 90 m2 | 3 rok | tomt 2 082 m2 | byggår 2007 | utgångspris 3 995 000 kr

3:A FRÖSÖN - SNORRES VÄG 79
74 m2 | våning 2/2 | avgift 3 793 kr | accepterat pris 975 000 kr

Friliggande villa med öppen planlösning, en värmande braskamin och generösa
fönsterpartier som erbjuder en fantastisk utsikt över Frösön. Oinredd övervåning på 90 m2. Stort dubbelgarage och vedeldad bastu.*EP = 110 kWh/m²

Attraktiv mycket populär hörnlägenhet på 2:a våningen med egen ingång och
härlig balkong mot grönområde med sol hela dagen och sent in på kvällen. Trevligt
kök med matplats och vardagsrum med härligt ljusinsläpp. Renoverat badrum.

Härlig 2,5:a med solig balkong!

Trivsam gård i Södra Arvesund med utmärkt läge!

2,5:A FRÖSÖN - SNORRES VÄG 173
63,5 m2 | våning 2/2 | avgift 3 295 kr | accepterat pris 850 000 kr

ARVESUND - SÖDRA ARVESUND 387
115 + 53 m2 | 9 rok | tomt ca 7 ha | utgångspris 1 375 000 kr

visning 11/6 kl 13.00-13.30

visning 8/6 18.45-19.45 & 14/6 17.30-18.30

visning 11/6 12.30-13.00

visining 14/6 17.00-18.00 & 18/6 11.00-12.00

Stort och trivsamt hus med utsikt mot vattnet!

Stort fritidshus i Mjäla med trivsamt läge!

Välplanerad 1,5:a i populärt område!

KROKOM - STRANDVÄGEN 2
163 + 108 m2 | 6 rok | tomt 842 m2 | utgångspris 1 775 000 kr

RÖDÖN - MJÄLA 329
90 + 6 m2 | 5 rok | tomt 2 517 m2 | utgångspris 950 000 kr

1,5:A LILLSJÖN - VICKERVÄGEN 43
43 m2 | våning 2/2 | avgift 1 976 kr | accepterat pris 625 000 kr

Rymligt hus med generösa sällskapsytor, bergvärme och fyra rymliga
sovrum som räcker till hela familjen. Stensatt innergård med växthus,
förråd och en friggebod! *EP = 39 kWh/m2

visning 8/6 17.00-18.00

Fritidshus med braskamin och ljusa ytskikt. Stor och trivsam tomt
med garagebyggnad och förråd. Del i samfällighet med bad och grillplats.

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

Välplanerad lägenhet på andra våningen i populära Lillsjön med
helkaklat badrum, rymligt vardagsrum och stilrent ek kök.
Sovalkov och fransk balkong. *EP = 179 kWh/m2

visning 11/6 15.30-16.00

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 | fasta priser

7 Bostadsrätter - Biblioteksgatan 3

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

Säljstart den 7 juni 2017
kl. 09.00
Ansvarig mäklare
Jim Edelsvärd, 072-201 65 55
jim@storsjomaklarna.se

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Gård med stort boningshus och flertalet sidobyggnader. Delvis renoverat
under 2017 och ett stort garage med golvvärme. Fin utsikt mot fjällen
och mark som sträcker sig ner till Storsjöns strand.

Fräsch och trivsam 2:a med extra sovalkov. Ljusa färger och modernt kök.
Rymligt vardagsrum med härligt ljusinsläpp. Balkong i soligt läge och
renoverat badrum. Välkomna! *EP = 180 kWh/m2

Vackra Marielunds gård!

Fastighet med fantastiska möjligheter med fyra lägenheter!

MARIELUND - MARIELUNDSVÄGEN 11
258 + 82 m2 | 9 rok | tomt 3 505 m2 | accepterat pris 4 950 000 kr

SÖDER - ODENBACKEN 4
365 + 130 m2 | 9 rok | tomt 2 477 m2 | accepterat pris 4 900 000 kr

Själfullt & vackert ligger Marielunds gård med anor från 1700-talet belägen på stor
härlig tomt. Många rum, renoverade badrum, öppen spis och kakelugn. Rymligt
dubbelgarage, vackert lusthus och goda odlingsmöjligheter. *EP = 201 kWh/m²

Genomgående renoverat tvåfamiljshus med hel källare och loft, tillbyggt handikappanpassat kedjehus samt dubbelgarage med lägenhet i souterrängplanet. Här kan ni utifrån
era behov skapa ett eget boende som kompletterat med uthyrningsmöjlighetern.

Unikt drömboende i Fåker renoverat i tidsenlig stil!

Enplansvilla med sjöutsikt!

FÅKER - OLLE-JÄNSVÄGEN 29
156 + 45 m2 | 7 rok | tomt 2 053 m2 | accepterat pris 1 900 000 kr

ANNERSIA - FILLSTA 306
158 + 8 m2 | 6 rok | tomt 3 139 m2 | accepterat pris 3 975 000 kr

visning 11/6 15.00-16.00 & 14/6 17.15-18.15

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

visning 9/6 14.00-15.00

Välkomna till Fåker station och denna underbara villa uppförd 1916, med varsam
hand renoverad med massiva trägolv och högt i tak. Belägen på lummig grönskande
tomt ett stenkast från dagis och skola. Bergvärme installerat. *EP = 58 kWh/m2

På härlig och uppväxt tomt med sjöutsikt ligger denna rymliga och välplanerade enplansvilla. 4 sovrum, vardagsrum och kök i delvis öppen planlösning,
altan, låg energikostnad via solvärme. *EP = 128 kWh/m2

Stor villa i lugna kvarter i trivsamma Odensala!

Rymlig villa på Frösön med utsikt mot Storsjön!

ODENSALA - LOMVÄGEN 12
141+84 m2 | 10 rok | tomt 887 m2 | utgångspris 2 850 000 kr

FRÖSÖN - MJÄLLEVÄGEN 27
132 + 215 m2 | 7 rok | tomt 916 m2 | utgångspris 3 200 000 kr
Stort och trevligt hus i flera etage med trivsamt läge på Frösön. Nyrenoverat kök och
matplats med utgång till inglasat uterum. Stort dubbelgarage! *EP = 104 kWh/m2

Rymlig villa i utmärkt skick i Östra Odensala som erbjuder stora sovrum,
härligt stora sällskapsutrymmen, samt suveräna förvaringsutrymmen.
Gym och bastu i källarplan! *EP = 107 kWh/m2

visning 7/6 18.30-19.30 & 13/6 18.30-19.30

visning 7/6 17.00-18.00 & 13/6 17.00-18.00

Elegant bostadshus med rationella lösningar

Trevligt kedjehus i Odensala med trivsam tomt!

Välrenoverat och praktiskt planerat med bra läge och inglasad altan!

KARLSLUND - DREVSTIGEN 6
ODENSALA - HALLONVÄGEN 3
4:A TORVALLA - KOLVEDSVÄGEN 32
157 + 40 m2 | 6 rok | tomt 752 m2 | accepterat pris 3 450 000 kr 142 m2 | 6 rok | tomt 402 m2 | byggår 1973 | utgångspris 2 475 000 kr 113 m2 | våning 1/1 | avgift 6 423 kr | accepterat pris 850 000 kr

I hjärtat av attraktiva Karlslund ligger denna villa som erbjuder stora sällskaps- Trevligt och rymligt kedjehus i lugna och trivsamma kvarter på Hallonvägen i
Med skola och förskolor runt knuten finner ni här det perfekta boendet för
utrymmen i öppen planlösning med generösa fönsterpartier mot den upp- Odensala. Tomten gränsar mot skogen och här finns både uteplats och växthus. familjen. Klädkammare omgjord till extra sovrum. Badrum, kök och samtliga
vänligen ring 072-740 65 55 för mer information
vuxna trädgårdstomten. Insynsskyddad altan med eftermiddags- och kvällssol.
ytskikt renoverade. Dessutom en rymlig inglasad altan. Garage ingår!

vänligen ring 073-843 25 55 för visning
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

visning 8/6 17.30-18.00 & 11/6 13.00-13.30
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3:A BLOMÄNGEN - SÖDRA TORLANDSGATAN 22 B
74,5 m2 | våning 2/3 | avgift 3 444 kr | accepterat pris 1 450 000 kr

Här finner ni en lägenhet utöver det vanliga, stilrent renoverad med bra planlösning och
kanonläge i populär förening. Helrenoverat kök med rostfria vitvaror och balkong med
eftermiddags- och kvällssol. Välkomna! *EP = 146 kWh/m2

visning 11/6 12.00-12.30 & 15/6 17.00-17.30

Ljus och charmig 1:a i Hornsberg

Lägenhet mitt i stadens hjärta!

1:A FRÖSÖN - HORNSGATAN 22 A
3:A CENTRALT - STORGATAN 53 A
41,3 m2 | våning 3/3 | avgift 2 133 kr | accepterat pris 725 000 kr 108 m2 | våning 3/3 | avgift 5 255 kr | accepterat pris 1 575 000 kr
Trivsam och välplanerad etta i fridfulla Hornsberg. Belägen i populär
och omtyckt brf. Härligt ljusinsläpp och ljusa ytskick.
Härlig innergård i populär förening. *EP = 76 kWh/m2

visning 11/6 13.45-14.15

Med högt läge och balkong med utsikt över Storsjön och Oviksfjällen ligger denna
lägenhet endast ett stenkast från stadskärnan. Stort lantligt kök med vackert burspråk och
mycket ljusinsläpp från generösa fönsterpartier. Vardagsrum med utgång till balkong.

visning 14/6 16.30-17.00 & 17/6 11.30-12.00
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Renoverad fyrarummare med öppen spis!

Centralt boende med extremt låg avgift

Centralt och trivsamt med bergvärme.

4:A KARLSUND - LITSVÄGEN 33 C
85 m2 | våning 3/3 | avgift 3 986 kr | utgångspris 2 000 000 kr

3:A CENTRALT - RESIDENSGRÄND 6 A
71,5 m2 | våning 2/3 | avgift 942 kr | accepterat pris 2 975 000 kr

OVIKEN - GRÄFTÅVÄGEN 12
108 + 80 m2 | 5 rok | tomt 1 715 m2 | accepterat pris 875 000 kr

visning 14/6 12.30-13.00

visning 11/6 kl 11.00-12.00

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

Välkommen till Hsb brf Torget och föreningen som har en extremt låg årsavgift med
perfekt läge vid Stortorget. Lägenheten renoverades genomgående under 2011, har ett
mycket bra ljusinsläpp från stora fönsterpartier samt en balkong med utsikt mot sydväst.

Idylliskt läge och en mycket välskött fastighet!

Ogenerat och sjönära!

Trivsam fyra med öppen spis i vardagsrum och renoverat kök med plats för matbord.
Ljusa ytskikt, högt i tak och rymlig balkong med bra solläge! *EP = 165 kWh/m2

Tillbyggt och ombyggt i lugnt barnvänligt område

KROKOM - LUNDSJÖN 111
LIT - BREVÅG 230
81 m2 | 3 rok | tomt 1 740 m2 | byggår 1929 | accepterat pris 650 000 kr 25 m2 | 2 rok | tomt 1 950 m2 | accepterat pris 295 0000 kr
Mycket trivsam fastighet för permanent eller fritidsändamål på stor uppväxt trädgårdstomt. Här kan ni koppla av i detta renoverade timrade bostadshus som har både värmande vedspis och öppen spis för mysig lugna kvällar. Till Krokom är det endast två mil.

visning 15/6 17.00-18.00

marc us ahlqv is t

jim edelsvä rd

På ogenerat läge vid Indalsälven ligger detta äldre fritidshus.
Två rum och enklare kök med vedspis. Öppen spis och stor altan
med solläge mot älven. Ej el eller vatten.

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

bj ö r n l öf gre n

made le ine söd e r str öm

I centrala Myrviken ligger detta charmiga bostadshus på härligt uppväxt
tomt. 3-4 sovrum, öppen spis med insats, nya fönster, altan och garage.
Låga driftskostnader med bergvärme. *EP= 29 kWh/m2

PILGRIMSTAD - PILGRIMSVÄGEN 17
133 + 82 m2 | 7 rok | tomt 1 049 m2 | accepterat pris 695 000 kr

Bostadshus som 2007 fick en tillbyggnad av fyra sovrum och en betydande renovering
som bl a omdränering av källare, nya 3-glasfönster, ny panel och nytt yttertak. Renoverat kök och vardagsrum med utgång till stor nybyggd altan. Garage i byggnaden.

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

Stilrent helrenoverad 3:a med kanonläge och balkong!

