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vänligen ring 072-201

Välplanerat & renoverat kedjehus på bästa hörnläge!

Unikt & rymligt bostadsrättsradhus i 1,5 plan med källare och hörnläge!

ODENSALA - VIPVÄGEN 10
92+4 m2 | 4 rok | tomt 316 m2 | byggår 1975 | accepterat pris 2 100 000 kr

5:A ODENSVIK - RÅDHUSGATAN 160
140 m2 | våning 1/1 | avgift 7 800 kr | utgångspris 1 750 000 kr

visning 12/10 18.00-19.00 & 15/10 11.00-12.00

Här erbjuds med perfekt läge detta trivsamma radhus av högsta klass i 1,5
plan med källare. Renoverat badrum, öppen spis, altan och balkong!
Välkomna på visning! *EP = 225 kWh/m2

visning 12/10 16.30-17.30 & 15/10 14.00-15.00

Nybyggd lägenhet vid Storsjön, klar för inflyttning!

Välkommen hem till barnvänligt område!

2:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 32
75,4 m2 | vån 4/5 | avgift 3 207 kr | accepterat pris 2 400 000 kr

ODENSALA - VIPVÄGEN 22
91+24 m2 | 4 rok | tomt 246 m2 | accepterat pris 2 275 000 kr

Inflyttningsklar lägenhet vid Storsjöns strand som har högt vackert läge med balkonger
som erbjuder fantastisk utsikt över Storsjön,. Öppen planlösning mellan kök och
vardagsrum med utgång till inglasad balkong med skjtubara fönsterpartier.

vänligen ring 073-843 25 55 för mer info & visning

Detta radhus erbjuder öppen planlösning mellan kök och vardagsrum samt utgång till
balkong med trapp till den stora solsäkra altanen mot trädgårdstomten. Nytt badrum med
klinker & golvvärme samt tre sovrum på nedre plan. Allmänt fräscha ytskikt. Garage i länga.

visning 15/10 14.15-15.15 & 18/10 16.30-17.30

Rymligt hus i två plan med bra läge och stor potential!

På två plan i sekelskifteshus!

ODENSALA - BULTVÄGEN 8
104+99 m2 | 5 rok | tomt 986 m2 | accepterat pris 2 200 000 kr

3:A CENTRALT - STORGATAN 52 A
81 m2 | vån 2 & 3/3 | avgift 4015 kr| accepterat pris 2 275 000 kr

Välkomna till barnvänliga och populära Odensala och detta rymliga hus i två plan
med fjärrvärme indraget. Gillestuga med öppen spis. Lättskött trädgårdstomt i
söderläge och här finns altan både med och utan tak. *EP= 148 kWh/m2

Välkomna till denna lägenhet belägen i sekelskifteshus mitt i centrala Östersund med
boende i 2-plan. Lägenhetet är genomtänkt, modern och erbjuder gott om utrymme. Här
kommer ni att kunna trivas och lägenheten har balkong med vacker utsikt över Storsjön.

visning 15/10 12.30-13.30 & 17/10 16.30-17.30

visning 12/10 16.00-16.30

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 | 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

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Välkomna till ett lättsamt boende för den moderna familjen, med barnvänligt och bilfritt
läge i ett mycket omtyckt område. Här erbjuds både balkong och inglasad altan. Kök och
badrum renoverat och fjärrvärme indraget. Välkomna på visning! *EP = 192 kWh/m2

Lantligt läge i villa med modern karaktär

Trivsam och välplanerad villa med stor tomt!

HARA - HARA 610
155+25 m2 | 4 rok | tomt 2 000 m2 | accepterat pris 2 175 000 kr

HISSMOFORS - EDVALLS VÄG 2
131+67 m2 | 5 rok | tomt 1 615 m2 | accepterat pris 1 475 000 kr

Fastighet i vackra Hara med renoverat utbyggt bostadshus. Här finns stora
sällskapsutrymmen och möjligheten till bra förvaring samt stort uppvärmt
garage med verkstadslokal. Lantligt kök med burspråk och inglasad altan.

Varmt välkommen till denna trivsamma, välskötta och välplanerade
villa med plats för den stora familjen! Nytt kök och nya fönster.
*EP = 120 kWh/m2

visning 15/10 10.30-11.30

Fyrarummare med Sjöglimt och stort renoveringsbehov!

4:A FRÖSÖN - BERGSGATAN 24 C
FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 63 A
76 m2 | våning 1/3 | avgift 4 180 kr | accepterat pris 1 475 000 kr 91,5 m2 | våning 1/3 | avgift 4 228 kr | accepterat pris 1 050 000 kr

Renoverad med låg månadsavgift!
1:A ODENSLUND - ODENSALAGATAN 40 D
42,5 m2 | våning 2/3 | avgift 2 010 kr | accepterat pris 775 000 kr

Här erbjuds en stilrent och modernt renoverad 3:a utöver det vanliga,
med entré i markplan, dubbla badrum och balkong med kvällssol.
Välkomna på visning! *EP = 198 kWh/m2

Här är lägenheten för dig som söker ett renoveringsobjekt . Vill du sätta din egen
prägel vad gäller materialval och standard så är detta något för dig. Möjlighet finns att
göra om lägenheten till en 3:a. Från vardagsrummet och balkongen ser du Storsjön.

Rymlig etta med stort kök, bekvämt belägen en halv trappa upp i populär förening
där både bredband och den fasta kostnaden för el ingår i avgiften. Perfekt läge med
både universitet, centrum och tegelplan en kort promenad bort!

Centralt och välplanerat!

Renoverad 2:a i markplan med uterum!

Trea med kök och vardagsrum med vacker utsikt över Storsjön

1:A CENTRALT - STORGATAN 9 A
31 m2 | våning 1/4 | avgift 1 742 kr | accepterat pris 795 000 kr

2:A TORVALLA - ANARISVÄGEN 25
68 m2 | våning 1/4 | avgift 4 238 kr | accepterat pris 525 000 kr

3:A SÖDER - BANGÅRDSGATAN 54 (UPPG. 1)
79 m2 | våning 2/2 | avgift 3 667 kr | utgångspris 1 350 000 kr

Ljus och väldisponerad lägenhet med det perfekta läget. Nytt och modernt
kök, badrum med dusch, klädkammare. Här bor man i en omtyckt förening
med endast 2 min promenad till torget. *EP = 179kWh/m2

Välkomna till en välplanerad och modernt renoverad 2:a med bra läge i
markplan. Renoverat kök, renoverat badrum och inglasat rymligt uterum!
*EP = 149 kWh/m2

Välkomna till Minnesgärdet och detta lugna barnvänliga område där vi
kan erbjuda en mycket populär lägenhetstyp som har fantastisk utsikt mot
Storsjön och inglasad balkong. *EP = 136 kWh/m2

Drömlägenhet i Brunflo!

Renoverad tvårummare med bra läge på Frösön!

Compact living!

2:A BRUNFLO - SJÖVÄGEN 2
63,5 m2 | vån 1/3 | avgift 3 024 kr | accepterat pris 575 000 kr

2:A FRÖSÖN - RUUTHSVÄGEN 5
53 m2 | våning 1/3 | avgift 2 681 kr | utgångspris 1 000 000 kr

1:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 20 A
19 m2 | våning 1/3 | avgift 1 290 kr | accepterat pris 430 000 kr

Toppfräsch tvåa med lugnt läge. Här erbjuds såväl ett nytt stilrent kök som
renoverat badrum med bl.a. massagedusch. Här bor du endast 1 våning upp
med utsikt över takåsarna och ”Annersia”. Välkommen! *EP = 139kWh/m2

Renoverad tvårummare i markplan med närhet till affär, busshållplats och
gångavstånd till centrum. Badrum helrenoverat av föreningen och utrustat
med golvvärme. *EP = 175 kWh/m2

Perfekt studentlägenhet som ger riktigt bra boendekostnad med låg
månadsavgift. Här finns allt man behöve fast i miniformat.
Balkong med soligt läge mot gården. Välkommen! *EP = 160kWh/m2

visning 15/10 15.30-16.00 & 17/10 18.00-18.30

vänligen ring 072-201 65 55 för mer info

visning 15/10 11.00-11.30 & 17/10 17.00-17.30
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

visning 15/10 12.30-13.00 & 18/10 16.30-17.00

vänligen ring 072-201 65 55 för mer info

visning 17/10 17.00-17.30 & 19/10 17.00-17.30

visning 18/10 kl 17.15-17.45

visning 12/10 16.30-17.00 & 15/10 11.00-11.30

vänligen ring 072-242 33 65 för visning

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Stilren trea med entré i markplan och två badrum!

visning 19/10 16.30-17.00 & 22/10 11.00-12.00

Smakfullt renoverad villa med bra läge!

Stor villa i lugna kvarter i trivsamma Odensala!

LUGNVIK - LUGNVIKSVÄGEN 110
104+133 m2 | 6 rok | tomt 1 046 m2 | utgångspris 3 500 000 kr

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

Renoverad villa på stor tomt med trivsamt läge. Öppen planlösning i
entréplanet med enhetliga ytskikt och golvvärme. Dränerat, nytt tak,
nya fönster, tillbyggt garage och sjöglimt!

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 18/10 17.00-18.00

vänligen ring 072-242 33 65 för mer info

Bo lantligt i charmigt sekelfifteshus på sjötomt!

Välskött radhus i 2-plan!

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

ODENSALA - ÅTERGÅNGEN 13
ÖSTERSUND - OPTAND 125
104+104 m2 | 6 rok | tomt 531 m2 | accepterat pris 2 600 000 kr 290 m2 | 5+5 rok | areal ca 3 ha | accepterat pris 4 250 000 kr

FÖLLINGE - MITTOCKERNÄSET 202
56 m2 | 2 rok | tomt 37 263 m2 | byggår 1979 | utgångspris 575 000 kr

Vi har nöjet att erbjuda ett mycket trevligt radhus i 2-plan. Härligt uppväxt
och grönskande tomt. 4-5 sovrum, vardagsrum och gillestuga. Värmande
öppen spis, balkong och garage. *EP= 130kWh/m²

Välkomna till denna trevliga gård som har mark till Storsjön och vattenrätt med
möjligheten till både båthus och brygga. På gården finns ett timrat renoverat
bostadshus från 1906 och en timrad ladugårdsbyggnad. Bra förrådsutrymmen.

Välkomna till ett verkligt paradis för den fiske och friluftsintresserade med egen
damm och fiskerätt i fiskrik öring och rödingsjö. Två fastigheter på totalt ca 3,7
ha med stor utvecklingspotential. El finns indraget. Välkomna på visning!

Trevligt fritidshus i Gräftåvallen!

Trevligt fritidshus med bra läge i Gräftåvallen!

Smakfullt med trevlig utsikt och ski-in/ski-out!

GRÄFTÅVALLEN - HARRVÄGEN 12
50 m2 | 4 rok | tomt 481 m2 | byggår 1977 | utgångspris 925 000 kr

GRÄFTÅVALLEN - HARRVÄGEN 14
63 m2 | 3 rok | tomt 628 m² | accepterat pris 875 000 kr

HAMMARNÄS 7:98
133 m2 | 5 rok | tomt 1 437 m2 | byggår 2017 | pris 3 950 000 kr

I barnvänliga Gräftåvallen hittar ni detta mysiga
fritidshus som är utrustat med både braskamin och bastu.
Närhet till natur, skidspår och skidbackar.

I barnvänliga Gräftåvallen ligger detta charmiga fritidshus
som erbjuder både braskamin, bastu och stora sällskapsytor.
Nära till natur, skidbackar och skoterleder.

Stort fritidshus med tilltänkta lösningar och modern arkitektur.
Stilrena materialval i hög klass som man i ett första skede kan påverka.
Fritidshuset rymmer 12 bäddar och tomten har ett bra läge i området.

vänligen ring 072-201 65 55 för mer info

vänligen ring 073-843 25 55 för visning

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info och visning

vänligen ring 072-740 65 55 för mer info och visning vänligen ring 070 - 257 88 22 för mer info och visning
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