Välkomna
på visningshelg
den 9-10 maj!
Observera att det på grund
av rådande omständigheter
krävs föranmälan hos
respektive mäklare till alla
bostadsvisningar!

Bostadsguiden
Maj 2020
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*EP= Energiprestanda

visning 10/5 15.00-16

Bostad vid Storsjön!

Snyggt och modernt!

DVÄRSÄTT - EMIL KARLSSONS VÄG 12
130 m2 | 5 rok | tomt 424 m2 | accepterat pris 3 500 000 kr

2:A ODENSLUND - RÅDHUSGATAN 61 B
51 m2 | våning 3/3 | avgift 2 809 kr | utgångspris 1 250 000 kr

Modernt smakfullt boende som ligger i anslutning till Storsjön med både
badstrand, brygga och båthamn. Här kan ni koppla av på den fantastiska
altanen samt bada i den vedeldade badtunnan. EP= 89 kWh/m2

Lägenhet som har renoverats på ett smakfullt sätt och har högt i tak
samt balkong mot Storsjön.

ring 073-843 25 55 för bokning av visning

visning 10/5 10.30-11.30 & 13/5 16.30-17.15

Perfekt som student och/eller övernattningslägenhet!

Hästgård med bostadshus och stall av hög klass!

1:A KARLSLUND - BROGRÄND 29
18 m2 | våning 1/3 | avgift 1 773 kr | accepterat pris 550 000 kr

ÖSTERSUND - BRINGÅSEN 130
155 m2 | 6 rok | tomt 75 376 m2 | accepteratpris 4 490 000 kr

PRISSÄNKT! Helfräsch 1:a som är centralt belägen i lugnt och attraktivt område med
gångavstånd till allt. I månadsavgiften ingår även hushållsel, värme, V/A och kabel-tv.
Golvvärme i hela lägenheten, som har laminatgolv och klinker i badrummet.

Välkomna till Bringåsen som ligger endast 15 minuter från Östersunds
centrala delar & denna mycket välskötta hästgård som har renoverat
timrat bostadshus samt påkostat stall.

visning 10/5 13.15-13.45 & 11/5 16.30-17.00

visning 9/5 12.00-13.00

Vackert läge i lantlig idyll!

Charmig villa i attraktivt och populärt område!

Trevligt bostadshus!

OVIKEN - HELGEBACKEN 736
126+63 m2 | 1 1/2-plan | tomt 6,5854 ha | accepterat pris 2 475 000 kr

FRÖSÖN - ASPNÄSGATAN 12B
145+80 m2 | 6 rum | tomt 958 m2 | accepterat pris 2 475 000 kr

BRUNFLO - KRYSSHAMMARVÄGEN 2
136 m2 | 6 rok | tomt 815 m2 | accepterat pris 1 790 000 kr

visning 10/5 11.00-11.45 & 13/5 17.00-17.45

visning 9/5 10.30-11.15

visning 10/5 11.00-12.30

Mysig villa för den stora familjen. Entrévåningen består av rymlig hall med
ingång till två separata lägenheter och en trappa upp till övervåningen.
Omdränerat på tre sidor av huset. Fjärrvärme och fiber är indraget i huset.

Rymlig villa med lugnt läge & renoverade badrum!

Koppla av i denna röda lilla stuga i levande Jämtländsk landsbygd!

I lugnt barnvänligt område ligger detta välskötta bostadshus på härlig
hörntomt som har trivsamma sällskapsutrymmen i entréplanet
och tre rymliga sovrum på övre plan.

Välplanerat kedjehus i barnvänligt område - Fiber indraget!

GÄLLÖ - ALMQVISTVÄGEN 10 C
FÅKER - BJÄRME 230
KROKOM - AXEL PERSSONS VÄG 30
183+54 m2 | 6 rok | tomt 982 m2 | accepterat pris 595 000 kr ca 45 m2 | 3 rum | tomt 25 073 m2 | accepterat pris 350 000 kr 111 m2 | 5 rok | tomt 285 m2 | accepterat pris 1 100 000 kr
Högt belägen och rymlig villa med vacker utsikt mot Revsundssjön och bygden.
Lummig och skyddad trädgård med bra solläge och plats för barnens lekar.
Garage i souterrängplanet.

visning 10/5 11.00-11.45

Fantastiskt lantställe i charmig stuga som har indragen el. Gäststuga med förråd
och utedass, samt separat vedbod. Vackra omgivningar med stengärdsgårdar och
levande Jämtländsk landsbygd med kohagar i närheten och skogen inpå knuten.

ring 072-09 222 97 för bokning av visning

Bekvämt och ekonomiskt kedjehus med låga driftskostnader, fiber indraget
och garage i gemensam länga. Perfekt läge för barnfamiljen med lekplats på
gården & korta avstånd till förskolor och skolor. *EP=84 kWh/m2

visning 7/5 17.00-18.00 & 9/5 13.15-14.15

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Vacker gård med trevlig utsikt mot Oviksfjällen. Lantligt och renoverat
bostadshus, ladugård, garage och lada. EP= 67 kWh/m2

BRF SKIDSKYTTEN, ÖSTERSUND

Försäljning
pågår

Visning för nya hem med toppenläge!
Prisexempel: Boarea 54 kvm, avgift från 3.048 kr / mån
Med en insats från 1.250.000 kr i Brf Skidskytten kan vi nu erbjuda fina och prisvärda lägenheter 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.
Kom och upplev läget på plats!
Visning 10/5 kl. 12.00-13.00 och 17/5 kl. 12.00-13.00 Plats Pampasvägen/Litsvägen

Ljus tvåa i omtyckt Brf!

Nyrenoverad 3:a på första våningen i Blomängen!

Parhus på hörntomt!

BRUNFLO - BLOMSTIGEN 1
2:A BLOMÄNGEN - ODENSALAGATAN 37B
3:A BLOMÄNGEN - ODENSALAGATAN 37C
58 m2 | våning 2/3 | avgift 3 174 kr | accepterat pris 895 000 kr 74,5 m2 | våning 1/3 | avgift 3 504 kr | accepterat pris 1 550 000 kr 67 m2 | 1-plan | tomt 534 m2 | accepterat pris 1 150 000 kr
visning 9/5 13.00-13.30

Fantastiskt ljus och trevlig lägenhet på nedre botten med en ramp vid huvudentrén. Lägenheten är i stort sett helrenoverad med nytt kök. Bra planlösning med
fransk balkong från vardagsrummet och en rymlig balkong mot innergården.

Charmigt parhus på trivsam hörntomt med lugnt och centralt läge i Brunflo.
Carport och altan med tak.

Unikt boende i lugn miljö!

Rymlig och ljus etta med sovalkov och underbar utsikt!

Modernt med öppen spis!

4:A LUGNVIK - FOLKSKOLVÄGEN 9 G
83 m2 | våning 1/2 | avgift 4 527 kr | accepterat pris 2 495 000 kr
Nyproducerat drömboende som ligger i markplan med egen ingång vilket är
praktiskt och bekvämt. Perfekt för både ung och gammal.

visning 9/5 13.45-14.15

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

visning 10/5 10.00-10.30

visning 9/5 11.00-11.45

1:A FRÖSÖN - BERGSGATAN 28
1:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 24 B
50 m2 | våning 4/4 | avgift 2 594 kr | accepterat pris 895 000 kr 25,5 m2 | våning 1/3 | avgift 2 117 kr | accepterat pris 575 000 kr

En etta utöver det vanliga med vackert sjönära läge och utsikt på Frösön, bekvämt
belägen dit hissen tar er högst upp i huset. Härlig vindsvåning om hela 50 kvm,
med snedtakscharm och härligt ljusinsläpp. EP = 97 kWh/m2.

visning 9/5 11.00-11.30 & 11/5 16.30-17.00

Praktiskt lägenhet som har lugnt läge mot innergården med
möblerbar balkong mot sydväst!

visning 9/5 15.45-16.15

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Välplanerad lägenhet med ljusa ytskikt, stora fönster, fransk
och vanlig balkong. EP = 106 kWh/m2.

Tilltalande och rymlig 4:a med öppen spis och attraktivt läge!

Underbar lägenhet i markplan!

4:A KARLSLUND - BROGRÄND 29
5:A FRÖSÖN - FRIMANS VÄG 19
2:A LUGNVIK - KOPPARSLAGARGRÄND 1
61 m2 | våning 2/6 | avgift 3 718 kr | accepterat pris 695 000 kr 89 m2 | våning 1/3 | avgift 5 791 kr | accepterat pris 1 390 000 kr 129 m2 | markplan | avgift 7 476 kr | accepterat pris 1 375 000 kr
Välplanerad tvårummare i centrala Lugnvik med nyrenoverat badrum och
härligt inglasad balkong. EP= 117 kWh/m2.

visning 10/5 14.30-1500

Med centralt läge och bekvämt på första våningen finner ni denna renoverade Rymligt och modernt bostadsrättsradhus i 2 plan med härlig uteplats i markplan.
hörnlägenhet med fantastiskt ljusinsläpp och eldningsbar öppen spis. Tre sovrum
Belägen i omtyckt område. EP = 122 kWh/m2.
visning 10/5 13.30-14.00
och gott om garderober med bra förvaringsmöjligheter.

visning 9/5 12.00-12.30

Gaveltrea med inglasad balkong!

Bo med vacker utsikt!

Strategiskt läge!

3:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 38A
75,5 m2 | våning 3/3 | avgift 3 849 kr | accepterat pris 1 395 000 kr

ORRVIKEN - KARI-LARSVÄGEN 18
145 m2 | 7 rok | tomt 1624 m2 | accepterat pris 3 695 000 kr

LIT - LITS-ÅSEN 110
160+85 m2 | 5 rok | tomt ca 2 ha | accepterat pris 475 000 kr

visning 9/5 13.45-14.15

ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Tomt med högt läge och vacker utsikt över Storsjön och Oviksfjällen
där ni kan bygga ert drömhus!

Välkommen till en smakfull gaveltrea på tredje våningen som erbjuder
en härlig och inglasad balkong. EP = 109 kWh/m2.

I populärt lantligt område endast 15 minuters bilväg från Östersund
ligger denna gård under pågående avstyckning som har stor potential.
Offert finns för totalrenovering bostadshus.

visning 10/5 13.30-14.15
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Välskött fritidshus med drömläge vid fjällets fot!

Nyproducerad enplansvilla av hög kvalitet med fyra sovrum!

Tomt med vacker vy!

MÅRDSUNDSMODARNA - MYRVÄGEN 1
70 m2 | 3 rok | tomt 1884 m2 | accepterat pris 1 025 000 kr

SKOGSMON/TORVALLA - FAKTORVÄGEN 5
160+60 m2 | 5 rok | tomt 907 m2 | utgångspris 3 950 000 kr

FRÖSÖN - TORNVÄGEN 6
125+83 m2 | 5 rok | tomt 2 429 m2 | accepterat pris 3 500 000 kr

visning 9/5 15.45-16.45

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info

vänligen ring 073-743 25 55 för mer info

Välkomna till Mårdsundsbodarna och förälska er i lugnet & detta rymliga, högt
belägna fritidshus. Här njuter ni av en aktiv fritid med jakt, skidåkning, bär- och
svampplockning runt knuten. 15 min till Bydalen!

Här är det bara att flytta in och njuta av ett bekymmerslöst boende med
barnvänligt läge redan från dag ett! Fiber är såklart indraget, huset är målat,
gräsmattan är sådd och uppfarten är grusad.

marcus ahlqvist

björn löfgren

sara näslund

jim edelsvärd

yvonne larsson

tomas sundström

Unik fastighet som har kulturmärkt bostadshus där Café Slalom huserade i
många år. Högt vackert läge med makalös utsikt. Bevara och bygg om
bostadshuset eller bygg nytt på tillhörande mark.

madeleine söderström

fredrik berglund

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

Nyrenoverat badrum och inglasad balkong!

