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7 bostadsrät ter | 35 - 183 m 2 | 1 - 5 rok | avgift från 2 442 kr | pris från 1 395 000 kr

7 Bostadsrätter - Biblioteksgatan 3/Köpmangatan 32

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

Vänligen ring för visning.
Ansvarig mäklare
Jim Edelsvärd, 072-201 65 55
jim@storsjomaklarna.se

Charmig villa med dubbelgarage!

Unikt tillfälle att bo med fokus på kvalité!

REMONTHAGEN - KARBINVÄGEN 8
124+68 m2 | 6 rok | tomt 854 m2 | accepterat pris 2 850 000 kr

3:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 10
88 m2 | våning 5/6 | avgift 4 149 kr | accepterat pris 3 750 000 kr

Charmigt 1 ½ planshus med källare beläget i populärt villaområde.
Uppväxt tomt, fyra sovrum, renoverat badrum och praktiskt dubbelgarage.
Varmt välkomna! EP* = 138 kWh/m2

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 och delar av Oviksfjällen.

Ljus tvåa på första våningen!

Öppen planlösning att trivas i med tomt mot söder!

2:A ODENSLUND - SKOLGATAN 33 B
58 m2 | våning 1/3 | avgift 2 569 kr | accepterat pris 1075 000 kr

ODENSALA - HALLONVÄGEN 6
85 m2 | 4 rok | tomt 490 m2 | accepterat pris 2 350 000 kr

visning 27/3 16.30-17.00 & 5/4 16.30-17.00

visning 24/3 kl 14.30-15.15

Bo bekvämt och praktiskt i väl omhändertaget bostadshus med moderna
lösningar. Här bor ni i lugnt barnvänligt område med närhet till allt ni kan
tänkas behöva. Kök och vardagsrum i öppen planlösning och inglasad altan.

I lummiga Odenslund har du möjlighet att bosätta dig i denna ljusa och
trivsamma lägenhet. Bekvämt belägen på endast ½ trapp upp.
Balkong och stort kök. EP* = 175 kWh/m2

Lummigt trivsamt område med gång- och cykelavstånd!

Välskött bostadsrättsradhus med trivssamt läge!

Ljus och fräsch trea med milsvid utsikt!

4:A TORVALLA - KOLVEDSVÄGEN 68
2:A ODENSLUND - SKOLGATAN 44 A
3:A LUGNVIK - KOPPARSLAGARGRÄND 39
60,5 m2 | våning 3/3 | avgift 3 648 kr | accepterat pris 900 000 kr 113 m2 | våning 1/1 | avgift 6 552 kr | accepterat pris 600 000 kr 74,5 m2 | vån 2/2 | avgift 3 935 kr | accepterat pris 875 000 kr
Praktisk lägenhet i byggnad med hiss i mycket populärt och attraktivt lugnt
område. Stort kök med matbord. Vardagsrum med härligt ljus och balkong med
eftermiddagssol samt utsikt över området. Närhet till matbutik och annan service.

visning 28/3 16.30-17.00 & 4/4 16.30-17.00

Mycket trevligt bostadsrättsradhus i två plan med egen ingång och uteplats.
Rofyllt och lummigt läge som passar såväl barnfamiljer som pensionärer.
Radhuset är välskött och har genomgående ljusa ytskikt.

vänligen ring 072-242 33 65 för visning

Med ett av områdest bästa lägen finner ni denna fräscha och välplanerade 3:a
med balkong i ostört läge där du erbjuds solläge från morgon till kväll och
milsvida utsikt mot bl.a.Storsjön och Frösön. EP* = 172 kWh/m2

vänligen ring 072-201 65 55 för mer info

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

visning 4/4 17.30-18.15

visning 24/3 15.30-16.00

Ljus 4:a med hörnläge och fantastisk inglasad balkong!

Fin lägenhet med lugnt läge endast en halv trappa upp!

2:a på första våningen med stor inglasad balkong!

BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 18 F
86 m2 | våning 3/3 | avgift 3 746 kr | accepterat pris 1 600 000 kr

3:A KARLSLUND - BJÖRKBACKAVÄGEN 2 B
69 m2 | våning 1/3 | avgift 2 979 kr | accepterat pris 1 425 000 kr

BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 18 C
54 m2 | våning 1/3 | avgift 2 779 kr | accepterat pris 1 195 000 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

Trevlig lägenhet med ett lugnt och fint läge. Här bor du bekvämt i omtyckt
och stabil förening med låg månadsavgift. Lägenheten har delvis renoverade
ytskikt och ett ljust kök. Reparationsfond finns på drygt 10 000 kr!

Denna trivsamma och smakfullt inredda lägenheten om 54 väldisponerade
kvadratmeter bjuder på ljusa ytskikt, renoverat kök och härlig inglasad
balkong. Gångavstånd till centrum. EP* = 187 kWh/m2

Centralt drömboende vid Storsjöns strand!

Lägenhet vid Storsjöns vatten och strandpromenad!

Lugnt område med närhet till Storsjön

2:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 12
68 m2 | våning 4/6 | avgift 3 452 kr | accepterat pris 2 700 000 kr

2:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 32
60 m2 | våning 1/5 | avgift 2 606 kr| accepterat pris 1 675 000 kr

1:A SÖDER - BANGÅRDSGATAN 56
23 m2 | våning 1/3 | avgift 1 667 kr | accepterat pris 725 000 kr

Vid Storsjöns vatten ligger denna nyproducerade lägenhet som är klar för inflyttning. Här kan ni njuta av livet i härlig miljö, med gångavstånd till stadens
utbud och ett boende av hög kvalité. Två balkonger med fantastisk utsikt.

Vid Storsjön, ett stenkast från stadens puls, ligger denna rymliga nyproducerade bostad
med hög standard och generösa fönsterpartier. Fullutrustat kök med rostfria vitvaror,
badrum med tvättmaskin. Takhöjd på 2,70 m och golvvärme i hela lägenheten.

Trevlig lägenhet med mycket ljusinsläpp och tillgång till egen uteplats
med eftermiddags- och kvällssol. Stort badrum.
Låg månadsvagift ger en bra boendeekonomi.

Välplanerat radhus i ett plan med hörnläge i lugnt område!

Total renoverad lägenhet i markplan mot gården!

Renoverad och fräsch lägenhet!

visning 22/3 16.30-17.00

visning 27/3 17.15-17.45

TORVALLA - LILLFJÄLLVÄGEN 18
78 m2 | 3 rok | tomt 314 m2 | byggår 1981 | accepterat pris 1 375 000 kr
På hörntomt i trivsamt område finner ni detta välplanerade radhus i ett plan.
Två sovrum, kök med matplats, badrum och rymligt vardagsrum med utgång
till altan. Garage i gemensam länga ingår. Fiber indraget. *EP= 160 kWh/m2

vänligen ring 072 - 715 65 56 för visning

visning 24/3 11.30-12.00 & 26/3 16.45-17.15

visning 27/3 18.00-18.30

vänligen ring 072- 201 65 55 för visning

visning 28/3 18.00-18.30

1,5:A TORVALLA - NÄVERVÄGEN 12
3:A TORVALLA - ÖSTFJÄLLVÄGEN 15
50 m2 | våning 1/2 | avgift 3 263 kr | accepterat pris 675 000 kr 82,5 m2 | våning 1/4 | avgift 4 764 kr | accepterat pris 895 000 kr
På promenadavstånd till mataffär, förskola och skola finns denna
helrenoverade lägenhet som ger känsla av nyproduktion! Bekvämt och
soligt läge i markplan mot innergården. EP* = 188 kWh/m2

visning 24/3 10.30-11.00 & 26/3 17.45-18.15

Modernt renoverad 3:a i markplan med ljusa, stilrena material och ytskick.
Härlig uteplats och egen täppa med häck runtom. Lugnt och barnvänligt
område. *EP 121=kWh/m2

vänligen ring 072-201 65 55 för visnng

Trivsam 3:a med balkong och fantastisk utsikt!

Attraktivt boende i mycket populärt område!

FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 61 A
67 m2 | våning 1/3 | avgift 3 576 kr | accepterat pris 1 150 000 kr

KARLSLUND - STÖVARVÄGEN 10
139+139 m2 | 7 rok | tomt 1 002 m2 | accepteratpris 4 550 000 kr

Här erbjuds en stilrent renoverad 3:a endast en trappa upp och med balkong
som erbjuder fantastisk utsikt. Välkomna på visning!
EP* = 139 kWh/m2

Fastighet med fantastiskt läge som har gångavstånd till stadskärnan och Östersunds skidstadion. Bostadshuset har representativa sällskapsutrymmen med generösa fönsterpartier
som ger vacker utsikt över området och Oviksfjällen. Lugnt och barnvänligt läge.

visning 11/4 16.30-17.00 & 15/4 11.00-11.30
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

kt
bje
o
de
an
m
m
ko

Renoverat bostadshus i skoterparadis!

Välplanerad och ljus trea med fantastiskt läge i Bydalen!

ÅKERSJÖN - ÅKERSJÖN 218
80+40 m2 | 4 rok | tomt 2 270 m2 | accepterat pris 1 075 000 kr

BYDALEN - BRF SOLEN LÄGENHET 5
50 m2 | vån 1/2 | avgift 2 167 kr | accepterat pris 1 400 000 kr

Med utsikt över Åkersjön och med gångavstånd till alla bekvämligheter ligger detta
renoverade fritidshus som har plats för hela familjen samt garage för både bilar och
skotrar. Bostadshuset har renoverats på ett genomtänkt sätt och har två braskaminer.

Välplanerad, ljus och renoverad trea i Bydalen med perfekt läge vid
längdspåren strax nedanför skidliften och Bydalens wärdshus.
Goda uthyrningsmöjligheter finns!

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info

vänligen ring 073-843 25 55 för visning
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Välunderhållen och charmig gård i Kvissle!

Exklusivt timmerhus i hjärtat av Bydalen!

KVISSLE - KVISSLE 295
76 m2 | 3 rok | tomt 2 000 m2 i mark 4 ha | accepterat pris 750 000 kr

BYDALEN - BYDALEN 823
ca 165 m2 | 8 rok | tomt 1 036 m2 | utgångspris 3 900 000 kr
Påkostat timmerhus med fin utsikt över fjällvärlden. Utmärkt läge med
ski-in/ski-out och stor balkong. Inbyggt garage för bil och skoter.
Låga driftkostnader.

Med fint och avskilt läge på vacker trädgårdstomt ligger denna gård som
erbjuder ett charmigt och välunderhållet boningshus, ladugårdsbyggnad
med garage. Perfekt för den mindre familjen.

vänligen ring 070 - 257 88 22 för mer info

vänligen ring 070-257 88 22 för mer info & visning

Fantastiskt fritidshus med toppläge i hjärtat av Bydalen!

Lägenhet i Bydalen med centralt läge och vacker utsikt!

BYDALEN - BYDALEN 719
97+26 m² | 5 rok | tomt 1 197 m² | accepterat pris 3 200 000 kr

5:A BYDALEN - BYDALEN 550
76 m2 | våning 1/2 | avgift 3 057 kr | utgångspris 1 975 000 kr

Välkommen till detta sagolika fritidshus med hänförande utsikt mot Drommen.
Här finns rum för hela 13 bäddar fördelat på två plan + loft. Huset har fått en helt
ny skepnad sedan det byggdes 2011 och har renoverats med stil och i finess.

Välkommen till familjevänliga Bydalen och en smakfull lägenhet med kamin,
bastu, storslagen utsikt och suveränt ski in-läge.
Goda uthyrningsmöjligheter!

visning 28/3 & 4/4, ring 072-242 33 65 för tid
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*EP= Energiprestanda

form sarah mörk petersen foto mikael frisk, jens ljungdahl tryck daus

kt
bje
o
de
an
m
m
ko

