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Gångavstånd till centrum!

Drömlägenhet där hushållselen ingår!

FRÖSÖN - BERGSGATAN 49
234 m2 | 5 lgh | tomt 1 094 m2 | utgångspris 5 300 000 kr

3:A KARLSLUND - BROGRÄND 28 B
73,5 m2 | vån 2/3 | avgift 4 636 kr | accepterat pris 1 700 000 kr

vänligen ring 073-843 25 55 för anmälan till visning

visning 8/5 15.00-15.30 & 12/5 16.30-17.00
anmäl till 072-242 33 65

Fantastiskt fin 3:a på centralt men lugnt läge!

Rejäl friliggande villa med bergvärme!

3:A CENTRALT - PRÄSTGATAN 10B
74,5 m2 | vån 1/3 | avgift 4 182 kr | accepterat pris 2 050 000 kr

BRUNFLO - TOLVMANSVÄGEN 1
129 m2 | 5 rok | tomt 2 195 m2 | accepterat pris 2 500 000 kr

Väl underhållen bostadsfastighet med ett centralt och trevligt läge på
Frösön. På fastigheten finns en byggnad uppförd 1939 och med
en total boyta på 234 m2 som fördelar sig på fem lägenheter.

Två lägenheter som slagits ihop och blivit en riktigt bra planerad 3:a med
två sovrum, två toaletter, stort vardagsrum och helrenoverat kök. Sovrummen, balkongen och köket mot innergård. Låg avgift där det mesta ingår.

visning 9/5 13.30-14.00. anmäl till 072-715 65 56

Toppfräsch lägenhet i lugnt kvarter med direkt närhet till stadskärnan. En
bostad att trivas i med såväl renoverat kök som badrum. Varmt välkomna!

Friliggande villa med mycket utvändigt underhåll genomfört! Härlig
trädgårdtomt med plats för odlingar, fristående förråd och gäststuga.

visning 9/5 13.00-13.45 anmäl till 070-257 88 22

*EP= Energiprestanda
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Enplanshus med skyddad och lummig tomt!

Välplanerad lägenhet på Frösön!

FRÖSÖN - SIDVALLSVÄGEN 7
119 m2 | 5 rok | tomt 942 m2 | accepterat pris 2 950 000 kr

1:A HORNSBERG - HORNSGATAN 28B
41 m2 | våning 0/3 | avgift 2 023 kr | accepterat pris 850 000 kr
Rymlig etta med låg månadsavgift och parkering tillgängligt. Lugnt område
med närhet både till naturen och centrala Frösön.

ring 072-242 33 65 för visning

visning 8/5 12.00-12.30 & 10/5 16.30-17.00
anmäl till 070-257 88 22

Renoverad 3:a på första våningen!

Stor trivsam villa med bra läge i centrala Nälden!

3:A ODENSLUND - ODENSALAGATAN 40A
76 m2 | våning 1/3 | avgift 3 348 kr | accepterat pris 1 650 000 kr

NÄLDEN - SJÖVÄGEN 7
122+60 m2 | 6 rok | tomt 1 012 m2 | utgångspris 1 950 000 kr

Välplanerad trea endast en halvtrappa upp från markplan. Nyrenoverat kök
och ljusa ytskikt. God ekonomi i skuldfri bostadsrättsförening.

Villan har under de senaste åren genomgått större renoveringar och både hus
och tomt är välskött. Helrenoverat med både nytt kök och badrum.

Fint läge med utsikt. Bergvärme och fiber!

Bekvämt boende med hiss och inglasad balkong!

HUSÅS - HUSÅS 425
125 m2 | 5 rok | tomt 5 950 m2 | byggår 1935 | utgångspris 1 750 000 kr

2:A TORVALLA - NÄVERVÄGEN 24 C
54 m2 | våning 3/3 | avgift 3 898 kr | utgångspris 525 000 kr

visning 9/5 12.00-12.30 & 10/5 15.30-16.00
anmäl till 070-257 88 22

Huset är välskött och underhållet genom åren så här är det
bara att flytta in och trivas. EP*= 86 kWh/m2/år

visning 6/5 17.00-17.45, 9/5 11.30-12.15
anmäl till 072-715 65 56

visning 8/5 14.30-15.30
anmäl till 072-740 65 55

Med närhet till allmän service, promenadvägar, busshållplats ligger denna
lägenhet som du hittar längst upp i huset, med minimal insyn från närliggande
hus. Hiss i huset och inglasad balkong. Varmt välkomna! EP* = 118 kWh/m2

visning 9/5 kl. 14.30-15.00 anmäl till 072-715 65 56

Rymligt och renoverat!

Stor fastighet!

2:A BRUNFLO - KARLSVIKSVÄGEN 4 I
66 m2 | våning 2/2 | avgift 3 796 kr | accepterat pris 575 000 kr

FRÖSÖN - HORNSGATAN 15
1 418 m2 | 14 lgh | tomt 2 185 m2 | utgångspris 12 000 000 kr

Bostadsrätt med mycket bra läge i centrala Brunflo som har
gångavstånd till all den service som vardagen kräver.

visning 12.30-13.00 & 17.45-18.15
anmäl till 073-843 25 55

Nu har vi nöjet att presentera denna fastighet med fantastisk läge
centralt på Frösön! Fastigheten består av två flerbostadshus
samt ett gårdshus med garage.

vänligen ring 073-843 25 55 för anmälan till visning

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Trivsamt enplanshus med fantastisk trädgård helt utan insyn. Helrenoverat
badrum samt nytt yttertak. Såväl fiber som fjärrvärme underlättar vardagen.
Varmt välkomna! EP* = 156 kWh/m2

BRF SKIDSKYTTEN, ÖSTERSUND

Fåtal
hem kvar

Välkommen på visning 9 maj!
Nyproducerade 2:or på toppenläge i Östersund
Nu har vi endast fåtal lägenheter kvar i Brf Skidskytten. Välplanerade tvåor, alla med generös balkong.
Föreningen erbjuder både vallabod och cykelverkstad. Här bor du på bekvämt avstånd till stadskärnan
och med gångavstånd till skidstadion. Inflyttning hösten 2022. Prisexempel 2 RoK (54 kvm): 1 995 000 kr.
Visning 9 maj kl. 12.00-12.30 hos Storsjömäklarna på Prästgatan 44 (Mårtens torg)
För att undvika större sällskap krävs anmälan, kontakta Björn Löfgren, 073-843 25 55, bjorn@storsjomaklarna.se

BRUNFLO - POLERARVÄGEN 2
140 m2 | 6 rok | tomt 839 m2 | accepterat pris 1 750 000 kr
Välbyggt bostadshus med stort garage i lugnt barnvänligt område.
Här kan ni från grunden skapa erat drömboende.

visning 8/5 11.00-12.00 & 12/5 16.30-17.15
anmälan till 073-843 25 55

Gård med fantastiskt läge & vacker utsikt mot Storsjön & fjällen!

Villa precis vid skogskanten!

FÅKER - OLLE-JÄNSVÄGEN 6
STUGUN - KOMPANIET 108
85 m2 | 4 rok | tomt 1 967 m2 | accepterat pris 475 000 kr 472 m2 | 11 rok | tomt 5 592 m2 | accepterat pris 1 650 000 kr
Mysig villa med fristående carport och bergvärme! De flesta ytskikt är
uppdaterade, flera fönster är bytta och vinden är tilläggsisolerad.

Fåkers gamla Wärdshus är till salu! 2 bostadsbyggnader och ett annex med
stora möjligheter för generationsboende eller egen verksamhet.

Gedigen timrad villa med högt läge!

I barnvänliga Gräftåvallen hittar ni detta trivsamma fritidshus!

visning 8/5 13.30-14.15
anmälan till 070-257 88 22

HACKÅS - SALOM 860
STUGUN - ANDERS NILSSONS VÄG 1
110 m2 | 4 rok | tomt 18,5249 ha | utgångspris 1 900 000 kr 116 m2 | 7 rok | tomt 1 340 m2 | accepterat pris 1 050 000 kr
Trivsam gård i Salom, Hackås, med mark som gränsar mot Storsjön,
boningshus och flertalet uthus. Med ett fantastiskt läge och utsikt över
landskapet, fjällvärlden och Storsjön blir det inte bättre!

visning 8/5 10.00-11.00 anmälan till 072-740 65 55
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

Möjligheternas villa med två bostadshus!

Med känsla av en fjällstuga och närhet till slalombacken så är denna
rymliga villa redo för nya ägare! Rejäl timmerstomme och upp
till 5 sovrum, varmgarage i souterrängvåningen.

visning 8/5 14.30-15.00 anmälan till 070-257 88 22

visning 9/5 14.30-15.00
anmälan till 070-257 88 22

GRÄFTÅVALLEN - RIPVÄGEN 6
60 m2 | 4 rok | tomt 1 912 m2 | utgångspris 1 100 000 kr
Välskött fritidshus med tillhörande friggebod och skotergarage.
Med välplanerade kvadratmeter känns denna stuga rymlig
och passar perfekt för den mindre barnfamiljen.

ring 072-740 65 55 för mer info

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Bostadshus på lugn gata!

2:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 23 C
65 m2 | våning 5/7 | avgift 4 119 kr | accepterat pris 725 000 kr
Välplanerad och ljus lägenhet med högt och fint läge på Körfältet.
Lägenheten har genomgående ekparkett och ljusa målade väggar.

visning 8/5 14.30-15.00
anmäl till 073-843 25 55

Stilren lägenhet!

KARLSLUND - GENVÄGEN 15 E
1:A FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 61 C
68 m2 | våning 2/2 | avgift 3 295 kr | utgångspris 1 550 000 kr 43 m2 | våning 1/3 | avgift 2 484 kr | accepterat pris 990 000 kr

Nu finns möjligheten att förvärva en fantastiskt fin trerummare i en populär
förening i Karlslund med bara några minuters promenad till centrum.
Gavelläge och rymlig balkong. EP* = 104 kWh/m2

Mycket smakfullt renoverad lägenhet med egen uteplats mot grönområde.
Nytt kök i öppen planlösning mot vardagsrum och separat tillbyggt sovrum.

visning 8/5 13.45-14.15
anmäl till 073-843 25 55

visning 8/5 13.00-13.30 anmäl till 072-740 65 55
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Smart planerad ”minitvåa” med bästa läge i centrum på lugn innergård!

Fantastisk gård i Bjärme som har allt man kan önska sig!

Med bästa läge mitt i stan men på en lugn innergård hittar ni denna ljusa
och trevliga lägenhet som är renoverad från topp till tå.

Här hittar ni ett vackert och helrenoverat boningshus
med ett fantastiskt läge och utsikt samt flertalet uthusbyggnader.
Bergvärme, solpaneler, välskött skog med jakträtt. EP* = 80 kWh/m2
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Fritidshus med fin trädgård!
BJÄRME
BJÄRME
215
TANDSBYN - VALLSVED 141
2:A CENTRALT - STORGATAN 49 B
38 m2 | våning 2/2 | avgift 2 552 kr | utgångspris 1 290 000 kr 122 m2 | 5 rok | tomt 46,5567 ha | utgångspris 4 750 000 kr 104 m2 | 5 rok | tomt 2 820 m2 | accepterat pris 1 350 000 kr
visning 8/5 12.00-12.30 anmäl till 072-740 65 55

ring 072-740 65 55 för mer info

Stort fritidshus med möjlighet att bo året runt. Vatten, avlopp med
trekammarbrunn och fiber finns. Nysådd gräsmatta och omskött trädgård.

ring 072-242 33 65 för mer info
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Drömboende mitt i stan!

Rymlig villa av högsta klass med sjönära läge!

4:A CENTRALT - RESIDENSGRÄND 6 B
106 m2 | våning 2/3 | avgift 1 413 kr | accepterat pris 4 900 000 kr

ÅS - BIRKA STRAND 23
215+80 m2 | 7 rok | tomt 1 900 m2 | utgångspris 5 900 000 kr
Nu har vi nöjet att presentera en rymlig villa av absolut högsta klass med
fantastiskt sjönära läge och sjöutsikt vid natursköna Birka strand. Stort
garage i två våningar, bergvärme och smart-el!

Representativ unik lägenhet med fantastiskt läge,
representativa sällskapsutrymmen och mycket låg månadsavgift.

ring 073-843 25 55 för mer info

marcus ahlqvist

sara näslund

ring 072-740 65 55 för mer info

björn löfgren

tomas sundström

madeleine söderström

lisa hasselskog

sofia andersson

ulf ejenstam

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

Renoverad trerummare med utmärkt läge!

Ljus 2:a med högt läge och hiss!

