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Bostadshus med läge som underlättar vardagen!.

Unikt tillfälle att bo med fokus på kvalité

FRÖSÖN/ VALLA - ALVÄGEN 12
95+95 m2 | 5 rok | tomt 948 m2 | accepterat pris 2 975 000 kr

3:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 10
88 m2 | våning 4/6 | avgift 4 149 kr | accepterat pris 3 750 000 kr

I populärt område ligger denna friliggande villa med hörnläge mot skogsormåde. Här
kan ni att kunna njuta av ett härligt vardagsrum med stora fönsterpartier med utgång
till den välplanerad trädgårdstomten som erbjuder mycket sol och en altan med soldäck.

Lägenhet med hög standard ett stenkast från centrum och granne med Storsjöns vatten.
Här erbjuds ni ett fantastiskt ljus som flödar genom bostaden och ett högt vackert läge
med makalös utsikt över både Storsjön, badhusparken samt delar av Oviksfjällen.

Smakfullt renoverad 3:a där elen ingår i avgiften

Lantligt beläget timmerhus

3:A KARLSLUND - BROGRÄND 28 B
73 m2 | våning 2/3 | avgift 4 499 kr | utgångspris 1 500 000 kr

TORVALLA BY - TORVALLA BY 505
100+32 m2 | 4 rok | tomt 5467 m2 | accepterat pris 2 395 000 kr

Med stil och finess är denna lägenhet renoverad. Bekvämt boende med närhet
till centrala Östersund, sjukhus, skidspår och matbutiker. Förening med god
ekonomi där elen ingår i avgiften.*EP = 133 kWh/m2

visning 2/6 13.30-14.00

visning 31/5 18.30-19.00

Trivsamt och vackert timmerhus från sekelskiftet med endast 10 minuters
bilfärd från centrum. Lantlig idyll, stor tomt, garage och mindre ladugårdsbyggnad. Uppväxt tomt med sjöutsikt. EP* = 98 kWh/m2

visning 3/6 11.00-12.00 & 5/6 18.15-19.15

Räkna med lite mer av allt!
Storsjömäklarna startades 2009 och har sedan dess vuxit från en till sju medarbetare. När Storsjömäklarna startades
ville vi ge våra kunder lite mer än vad köpare och säljare i Östersund var vana vid. Lite mer engagemang, lite bättre
tillgänglighet, lite bättre bilder, lite bättre presentationer och lite bättre betalt.
Efter nästan 9 år gäller detta fortfarande. Allt fler bostadssäljare väljer Storsjömäklarna, och vår omsättning har
stadigt ökat de senaste åren. Storsjömäklarna är en aktiv mäklarbyrå, och vi driver vår marknadsföring främst
genom vår hemsida. Dessutom jobbar vi aktivt och framåt med sociala medier såsom Facebook & Instagram.
Det är i dessa medier som framtiden ligger och där kommer vi att fortsätta vara i framkant.
Går du i säljartankar eller funderar över vad din bostad är värd, tveka inte att kontakta mig eller någon av
mina kunniga och välutbildade kollegor, så får vi berätta vad vi kan göra för just dig och din bostad.
Östersund är en fantastisk stad att bo och verka i. Här bor vi granne med storslagen natur och mitt i navet för
några av Sveriges, kanske Europas bästa skiddestinationer. Nästa år skall det ju dessutom arrangeras ett stort
mästerskap i skidskytte i staden. Östersunds fantastiska utbud av sport- och friluftsaktiviteter är ytterligare goda
argument för att bo här. Dessutom är vi ju framgångsrika i fotboll och basket, vilket är en stor attraktionskraft
för staden. För att få fler att flytta till Östersund krävs också att vi kan erbjuda attraktiva bostäder.
Det kan vi, då vi har ett brett utbud av villor och bostadsrätter på efterfrågade adresser.
Drömmer du om nytt boende eller funderar på att sälja din bostad? Vi finns här för dig hela
sommaren, och förhoppningsvis kommer sommaren att bjuda på många dagar med blå
himmel och strålande sol. Jag och mina kollegor hoppas att vi kommer att ses då.

madeleine söderström Reg. Fastighetsmäklare
Tel 072-242 33 65 | E-post madeleine@storsjomaklarna.se
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visning 31/5 17.00-18.00

Drömboende med Storsjön och strålande sol i fokus!

Ljus och tilltalande, helrenoverad fyra med mycket attraktivt läge!

FRÖSÖN/VALLA - SIKVÄGEN 38
222+43 m2 | 9 rok | tomt 1 763 m2 | accepterat pris 6 250 000 kr

ERIKSBERG - STENSTIGEN 2 A
81 m2 | våning 2/2 | avgift 3 640 kr | accepterat pris 1 850 000 kr

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 härlig terass mot Storsjön med eftermiddags- och kvällssol.

Ljus och tilltalande, helrenoverad fyra, belägen med mycket attraktivt
läge i populär förening med god ekonomi. Närhet till skidspår, sjukhus,
matbutiker och centrala Östersund! *EP = 132 kWh/m2

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

visning 31/5 17.30-18.00 & 3/6 15.00-15.30

Drömläge med närhet till skog och mark

Enplansvilla med stor potential i lugnt och trivsamt kvarter

3:A ODENSALA - VICKERVÄGEN 13
78 m2 | våning 2/2 | avgift 3 572 kr | accepterat pris 1 275 000 kr

BLOMÄNGEN - HYGGESVÄGEN 30
103+32 m2 | 4 rok | tomt 630 m² | accepterat pris 1 950 000 kr

Hörnlägenhet i populära Lillsjön som har stort kök med matplats, varadagsrum med
utgång till balkong som har eftermiddags- och kvällssol. Badrum som har duschhörna
och egen tvättmaskin. Stabil förening med bra gemensamma utrymmen.

Här är villan för dig som vill skapa ditt drömhem med en perfekt planlösning,
dags att leta fram snickarbyxorna och börja renovera. Under senare år har huset
fått nytt yttertak, nya 3-glas fönster samt att fjärrvärme och fiber är indragit.

visning 30/5 18.30-19.00 & 5/6 16.00-16.30

visning 2/6 12.00-13.00 & 4/4 16.30-17.30

Fräsch familjevilla

Toppfräsch 3:A med öppen planlösning

ODENSALA - OXBÄRSVÄGEN 18
110+18 m2 | 4 rok | tomt 579 m2 | accepterat pris 2 775 000 kr

3:A ODENSLUND - ALLÉGATAN 24 F
79,5 m2 | våning 2/2 | avgift 4098 kr | accepterat pris 1 650 000 kr

Renoverat och fräscht hus i 1-plan, beläget i populärt bostadsområde på
lugn villagata. Garage med vidbyggt förråd och uppväxt tomt. 3 sovrum.
Två altaner varav en med tak. EP* = 92 kWh/m²

visning 2/6 16.00-16.45

I lummiga Odenslund bor du här bekvämt på 2:a våningen med egen ingång
i markplan. Här kan vi erbjuda en renoverad lägenhet med ljusa och fräscha
ytskikt och trivsamma detaljer. Balkong med kvällssol. Välkommen på visning!

visning 2/6 15.15-15.45 & 4/6 16.30-17.00

Renoverad och ljus trea

Njut av sol, bad och båtliv

3:A FRÖSÖN - FRÖJAVÄGEN 10 E
75,3 m2 | våning 1/3 | avgift 4 028 kr | accepterat pris 1 175 000 kr

FRÖSÖN - LÖVTORPSVÄGEN 32
152+12 m2 | 5 rok | tomt 3 500 m2 | accepterat pris 5 975 000 kr

Ljus och modern gaveltrea på första våningen. Nyrenoverat badrum från 2016
och modernt kök från 2010. 2 ljusa sovrum och trivsam trallklädd balkong
med kvällssol. Välkommen på visning! EP* = 125 kWh/m2

Med ostört läge vid Storsjöns strand ligger denna fastighet på äkta sjötomt.
Här finns ett påkostat bostadshus, stor gäststuga, brygga med flera båtplatser,
altaner med soldäck, inglasad balkong och vedeldad bastu vid stranden.

visning 31/5 17.15-17.45 & 3/6 12.30-13.00

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

Trevligt radhus med soligt hörnläge och tillbyggt garage

Bo med kök & vardagsrum samt inglasad balkong mot Storsjön

ODENSLUND - ÄNGEGATAN 59

4:A SÖDER - BANGÅRDSGATAN 56
100 m2 | våning 2/2 | avgift 5 177 kr | accepterat pris 1 650 000 kr

129+ 63 m2 | 6 rok | tomt 548 m² | accepterat pris 2 850 000 kr
Mycket trevligt och välplanerat radhus på solig hörntomt. Huset har
renoverats löpande genom åren med b.la. nytt yttertak, nytt badrum och ny
tvättstuga, såväl fjärrvärme som fiber är installerat.*EP = 116 kwh/kvm

Välkomna till Minnesgärdet och detta lugna barnvänliga område där vi kan erbjuda en
mycket populär lägenhetstyp som har fantastisk utsikt mot Storsjön där ni kan njuta av
värmen från solen på den inglasade balkongen. Varsamt och smakfullt renoverad.

VISNING 2/6 10.30-11.30 & 4/4 18.00-19.00

visning 3/6 16.00-16.30 & 7/6 18.45-19.15

Fräsch etta med härlig balkong

Högt vackert läge och livskvalité

1:A LUGNVIK - FÄRGARGRÄND 2
42,5 m2 | våning 5/7 | avgift 2 634 kr | accepterat pris 575 000 kr

OVIKEN - HÄLLNE 910
130+40 m2 | 5 rok | areal ca 19 ha | accepterat pris 1 900 000 kr

Välkommen till en ljus och trivsam enrummare med fräscht och modernt
kök. Gott om förvaring i hallen. Hiss finns! Stor inglasad balkong med utsikt
och bra solläge! *EP= 118kWh/m²

Gård i vackra Oviken med fantastisk utsikt över bygden och Oviksfjällen. Gården har
timrat bostadshus med inglasad altan, stall med boxar, stor förrådsbyggnad, ny maskinhall och bryggstuga. Njut av lantlig härlig miljö med närhet till all service.

Fastighet som ger hallelulja moment!

Populärt boende nära Storsjön

GALLÖ - REVSUND 113
480 m2 | 10 rok | tomt 7 579 m2 | accepterat pris 1 900 000 kr

3:A BRUNFLO - ROSENLUNDSVÄGEN 49
85,5 m2 | våning 1 | avgift 4 110 kr | accepterat pris 850 000 kr

visning 10/6 10.00-11.00

*EP= Energiprestanda

visning 2/6 13.00-13.30 & 5/6 16.30-17.00

Välkomna till Revsunds prästgård på strandtomt vid Revsundssjön. Spektakulär bostadsbyggnad med tidstypiska detaljer som högt i tak, höga fönster, vackra trägolv och kakelugnar.
Utnyttja det inarbetade konceptet med bed & breakfast och sommarcafé om ni så önskar.

visning 17/6 12.00-13.00

Alla tjänar på att besiktiga innan husaffären
Att köpa eller sälja ett hus är en stor och komplex affär och ibland kan de fel
som upptäcks efter att köparen och säljaren skrivit kontrakt bli besvärliga för både
köpare och säljare. Vi på Storsjömäklarna råder alltid säljare till en fastighet att
göra en överlåtelsebesiktning. De brister som upptäcks under besiktningen har
säljaren då möjlighet att åtgärda innan försäljningen och därmed undanröjs också
eventuella frågetecken för köpare. Vår erfarenhet är att en besiktigad fastighet alltid har ett bättre utgångsläge vid en försäljning än en obesiktigad fastighet. För
att ytterligare öka tryggheten för köparen finns alltid möjlighet att köpa till en
köpargenomgång av besiktningsprotokollet. I samband med besiktningen är det
också ett bra tillfälle att energideklarera er fastighet om det inte redan är gjort.

Överlåtelsebesiktning: Nivå 1
Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning för alla hus. Denna överlåtelsebesiktning har Anticimex utfört under mer än 20 år på den svenska marknaden.

Överlåtelsebesiktning: Nivå 2
Nivå 2 innehåller en utökad besiktning av husets riskkonstruktioner. De flesta
hus har någon form av riskkonstruktion och därför är det bra för både köpare och
säljare att känna till i vilket skick riskkonstruktionen är.

Tel 063-18
063-18 31
31 83
83
Tel

Attraktiv lägenhet i 2-plan i lugnt barnvänligt område med närhet till Storsjön. Kök
och vardagsrum i öppen planlösning med stora fönsterpartier mot Storsjön. Insynsskyddad altan under tak och egen grönskande täppa. 5 min promenad till centrum.

visning 31/5 16.15-16.45 & 3/6 15.15-15.45

Mindre hyresfastighet med strandtomt

Gångavstånd till stadskärnan

NÄLDEN - NÄLDENVÄGEN 4
bostadsyta 204 m2 | 4 lgh | tomt 1 330 m² | accepterat pris 1 200 000 kr

2:A FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 72 A
54 m2 | våning 2/3 | avgift 4 496 kr | accepterat pris 550 000 kr

Välskött fastighet med 4 lägenheter där alla är uthyrda. Fastigheten har renoverats
löpande. Några lägenheter har fått nya ytskikt, nytt kök och ny maskinell utrustning. Fint läge med strandtomt med möjlighet till båtplats. Goda hyresintäkter!

Lägenhet i lugnt trivsamt område nära busshållplats och utsikt mot Storsjön
från balkongen. Kök med matplats. Vardagsrum med balkong samt badrum
med dusch. Hiss finns. EP* 171 = kWh/m2

Ljus och tilltalande fyra med hörnläge och fantastisk inglasad balkong!

Praktiskt och bekvämt boende

4:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 18 F
86 m2 | våning 3/3 | avgift 3 746 kr | accepterat pris 1 475 000 kr

KROKOM - SKOGSVÄGEN 15
125+92 m2 | 6 rok | tomt 753 m2 | utgångspris 1 575 000 kr

Varmt välkomna till denna ljusa och stilrent renoverade fyra med stor
inglasad balkong & Tegelplans stora serviceutbud runt knuten samt bekvämt
promenadavstånd till centrala Östersund. *EP = 187 kWh/m2

På barnvänlig gata i centrala Krokom har vi nöjet att erbjuda detta trevliga bostadshus
som har plats för både familj och vänner med trägårdstomt mot sydväst. Här kan ni
underlätta vardagen med gångavstånd till både förskola, skola och allmän service.

Två hus i vackra Kluk

Renoverad fyra i två plan!

ÅRE - KLUK 165 &167
320+60 m2 | 12 rok | tomt 3 889 m2 | accepterat pris 1 495 000 kr

4:A VALLA - FRIMANS VÄG 25
116,5 m2 | våning 1 & 2/3 | avgift 6 811 kr | accepterat pris 1 475 000 kr

Fastighet med två renoverade bostadshus i vackra Kluk. Perfekt för den stora
familjen eller för den som vill bedriva verksamhet med gården som bas.Här
finns garage, carport och bagarstuga vidbyggt på det mindre bostadshuset.

Välkommen till denna ljusa och trivsamma gavellägenhet för den stora
familjen. Lägenheten har nytt kök, 2 badrum varav ett är renoverat, inglasad
balkong och två egna uteplatser. EP* = 180kWh/m2

ring 072-242 33 65 för mer information

visning 30/5 16.00-17.00 & 12/6 16.30-17.15

*EP= Energiprestanda

visning 31/5 16.30-17.00 & 3/6 14.00-14.30

visning 7/6 18.00-18.30 & 13/6 13.00-13.30

visning 30/5 17.30-18.30 & 2/6 10.00-11.30

visning 31/5 18.00-18.30 & 3/6 13.15-13.45

Vi hjälper dig

Att köpa bostad är ett stort beslut. Säkert har du många funderingar runt det. Hur ser den
lokala bostadsmarknaden ut? Hur mycket får jag låna? Vad händer om räntorna går upp?
Vi har lång erfarenhet av bolånemarknaden och kan svara på de flesta av dina frågor direkt.
Vare sig det är en liten fundering eller en diskussion runt en större bankaffär.
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

Njut av livet i välrenoverad fastighet

Rymlig etta med härlig utsikt

MATTMAR - HÄLJESUND 404
148+15 m2 | 5 rok | tomt 1 641 m2 | accepterat pris 1 750 000 kr

1:A LUGNVIK - STENHUGGARGRÄND 1
49 m2 | våning 6/7 | avgift 2 715 kr | accepterat pris 525 000 kr

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

visning 2/6 12.15-12.45 & 5/6 17.15-17.45

Välkomna till denna fastighet där bostadshuset har renoverats med hög kvalité
på både utförande, standard och materialval. Här får ni ett praktiskt boende i
lantlig miljö där ni kan njuta av en fantastisk utsikt över bygden och Oviksfjällen.

Rymlig enrummare med hall som erbjuder förvaringsmöjligheter,
praktiskt kök och badrum med egen tvättmaskin. Stor balkong med
bra solläge! Hiss finns!. EP* = 135 kWh/m2

Trevlig tvåa i lugnt område med balkong

Charmig gård för trivsam småskalighet

2:A SÖDER - RÅDHUSGATAN 95 B
57,5 m2 | våning 2/3 | avgift 2 779 kr | accepterat pris 975 000 kr

FJÄLLSTA - SKOLVÄGEN 8
173+52 m2 | 7 rok | tomt 9 425 m2 | accepterat pris 1 300 000 kr

Med perfekt läge på söder finner ni detta praktiskt planerade drömboende
som erbjuder mysigt kök och kaklat badrum.. Balkong med härlig
eftermiddags- och kvällssol. Låg avgift. *EP = 278 kWh/m2

Vacker gårdsmiljö med timrat bostadshus. Modernt lantligt kök i öppen planlösning
mot matrum samt inglasat uterum. Bryggstuga med bakugn, timrat häbre, uppvärmd
hundgård, loge, garagebyggnad samt mark som kan användas för djurhållning.

visning 4/6 16.30-17.00 & 7/6 17.00-17.30

ko
mm
an
de
ob
jek
t

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

Stort bostadshus med mycket attraktivt läge

Ljus fyra i två plan med inglasad altan!

KARLSLUND - JAKTSTIGEN 32
155 + 99 m2 | 7 rok | tomt 1 041 m2 | accepterat pris 4 250 000 kr

4:A TORVALLA/FJÄLLMON - ANARISVÄGEN 85
106 m2 | 2-plan | avgift 6 613 kr | accepterat pris 975 000 kr

Fastighet med högt vackert läge som erbjuder fantastisk milsvid utsikt. Bostadshuset
har stora representativa sällskapsutrymmen och gott om sovrum. Här har ni gångavstånd till både stadskärnan och rekreationsområdet runt skidstadion.

Stor och fräsch fyrarummare i två plan med renoverat badrum och kök.
Inglasad altan, två uteplatser och egen täppa.
*EP= 149kWh/m²

visning 31/5 16.30-17.00 & 2/6 11.00-11.30
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kommande

Vackert hus i Shabby chic!

Närhet till all tänkbar service i trygg bostadsmiljö

TRÅNGSVIKEN - ALSENVÄGEN 12b
139 m2 | 5 rok | tomt 2 925 m2 | byggår 1909 | accepterat pris 775 000 kr

KARLSLUND - GRINDSTUGVÄGEN 9
128+63 m2 | 6 rok | tomt 1 051 m2 | accepterat pris 3 975 000 kr

Centralt i Trångsviken ligger detta charmiga hus. Stor och uppväxt tomt. Huset
är i två plan och utstrålar ”Shabby chic”. Kakelugn och vedkamin. Huset har nya
fönster och 2 luft/luft värmepumpar. Förråd och uthus med gästrum.

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

Fastighet med fantastiskt läge mot ängsområde som har gångavstånd till stadskärnan,
skidstadion samt fantastiska rekreationsområden. Huset har rymligt kök och vardagsrum med öppen spis och stora fönsterpartier som ger mycket bra ljus.

kommande

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

Centralt och nyrenoverad tvåa i sekelskifteshus!

TRÅNGSVIKEN - SÅGVÄGEN 1
240+115 m2 | 9 rok | tomt 19 170 m2 | utgångspris 1 850 000 kr

2:A CENTRALT - KÖPMANGATAN 32 B
40 m2 | våning 2/3 | avgift 2671 kr | accepterat pris 1 395 000 kr
Välkommen till ett fantastiskt en fantastisk 2:a belägen i renoverat sekelskifteshus med tidstypiska detaljer och moderna lösningar.
Helkaklat badrum och ljusa yskick.

Stort och välunderhållet 2-plans hus med källare i Trångsviken. Stor grönskande trädgårdstomt med pool, inglasat uterum, bastukåta och grillkåta.
Bergvärme. Nya fönster och tak. Renoverat kök och badrum *EP= 62 kWh/m2

visning 3/6 14.15-14.45

visning 10/6 11.30-12.30 & 13/6 17.00-18.00

Paradis med stor potential, egen damm och fiskerätt i rödingsjö!

Lättbyggd tomt med attraktivt, sjönära läge i Ås!

Renoverat radhus med öppen planlösning

BRUNFLO - LAGMANSVÄGEN 111
FÖLLINGE - MITTOCKERNÄSET 202
56 m2 | 2 rok | tomt 37 263 m2 | byggår 1979 | utgångspris 575 000 kr 111 m2 | 5 rok | tomt 172 m2 | accepterat pris 1 450 000 kr

BIRKA STRAND - BJÖRKS VÄG 9
tomt 1 286 m2 | accepterat pris 700 000 kr

Välkomna till barnvänliga Södergård och detta radhus som har renoverats löpande
Här bjuder läget verkligen på det bästa av två världar, sjönära men ändå lugnt Välkomna till ett verkligt paradis för den fiske och friluftsintresserade med egen
och vindskyddat. Möjlighet till båtplats vid gemensam småbåtsbrygga upp- damm och fiskerätt i fiskrik öring och rödingsjö. Två fastigheter på totalt ca 3,7 ha genom åren. Entéplanet inrymmer ett modernt och renoverat kök med stor matlats och
öppen planlösning. Renoverad tvättstuga, soligt trädäck på såväl baksida som framsida.
med stor utvecklingspotential. El finns indraget. Välkomna på visning!
förd 2017 vid Storsjöns strand. Möjlighet till kommunal v/a anslutning.

visning 4/6 ring 072-715 65 56 för anmälan

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info

vänligen ring 072-242 33 65 för visning

*EP= Energiprestanda

form a brand new day ab foto mikael frisk tryck daus

Fantastiskt sekelskiftesvilla med hög standard och generösa utrymmen!

Renoverat radhus med hörnläge

Fantastisk fyra i sekelskifteshus.

Välksött fritidsfastighet i barnvänliga Gräftåvallen

KROKOM - GRÖNS VÄG 38
GRÄFTÅVALLEN - MOVÄGEN 3
4:A CENTRALT - KÖPMANGATAN 32 C
114 m2 | våning 2&3/3 | avgift 6 846 kr | accepterat pris 3 575 000 kr 115+14 m2 | 5 rok | tomt 206 m2 | byggår 1978 | utgångspris 1 200 000 kr 50+40 m2 | 4 rok | tomt 1 825 m2 | accepterat pris 1 050 000 kr
Välkommen till ett fantastiskt boende i högsta klass. Renoverad sekelskifteslägenhet i två plan, kakelugn och härliga ytor till umgänge.
Måste ses och upplevas!

visning 3/6 14.15-14.45

marcus ahlqv is t

jim edelsvärd

Fint radhus som renoverats löpande genom åren. Här inne finns ett renoverat kök,
öppen planlösning mot hall som erbjuder klinkergolv med värme. Toalett och badrum
är också renoverat med med ljusa ytskikt. Härligt område där barnen kan leka fritt.

vänligen ring 072-242 33 65 för visning

bj ör n l öf gre n

made le ine söd e r str öm

m a rti n e r i k sson

Två boningshus som länkas samman via en stor altan med fin utsikt.
Högt och enskilt läge.Tomten snett ovanför på 1 290 m² ingår i köpet.
Praktisk friggebod med vallabod/Snickarbod och extra sovrum.

vänligen ring 070-257 88 22 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

