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*EP= Energiprestanda

visning 6/10 11.30-12.3

Påkostat med allla bekvämligheter

Nybyggd villa av högsta klass med sjönära läge vid Birka Strand.

3:A CENTRALT - HÅRDÄNGEGATAN 14 B

74 m2 | våning 1/3 i avgift 3 850 kr | accepterat pris 1 475 000 kr

Nybyggd villa av högsta klass med sjönära läge vid natursköna Birka Strand.
Välplanerat och rymligt med fem sovrum. Påkostad inredning från Ballingslöv i
kök, badrum och tvättstuga. Bergvärme ger låga driftskostnader!

Kika in i denna påkostade genomgående renoverade lägenhet där varje
detalj är genomtänkt för att skapa bästa möjliga komfort och trivsel.
Allt är nytt och läget är mycket bra för området. EP* = 162 kWh/m2

visning 14/10 14.00-14.45

visning 6/10 14.00-14.30 & 8/10 16.00-16.30

Ljus och modern 4:a

Pampig familjevilla på hörntomt

FRÖSÖN - SKANSSTIGEN 1 D

81 m2 | våning 2/2 | avgift 5 091kr | accepterat pris 1 850 000kr

Välkommen till denna härliga 4:a som med sina ljusa sobra färger och härlig
planlösning gör lägenheten mycket tilltalande. Lägenheten har välplanerade ytor,
fint ljusinsläpp från tre håll och egen balkong med soligt söderläge.

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

BLOMÄNGEN - STALLVÄGEN 11
206 + 67 m2 | 9 rok | tomt 1 844 m2 | byggår 1950 | accepterat pris 4 790 000 kr

Huset med den perfekta planlösningen. Möjlighet till 2 lägenheter.
Härligt hus med moderna och ljusa renoverade ytskikt. Dubbelgarage,
spaavdelning med jacuzzi och bastu. Låga driftkostnader via bergvärme

visning 10/10 17.30-18.15

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 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 och 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. Stadens 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 nu
när hösten står för dörren, och förhoppningsvis kommer hösten att bjuda på dagar med
blå himmel och strålande sol & färgsprakande löv. Jag och mina kollegor hoppas att
vi kommer att ses då.

Välkommen till nya Storsjömäklarna – Vi tål att jämföras!

björn löfgren Reg. Fastighetsmäklare
Tel 073-843 25 55 | E-post bjorn@storsjomaklarna.se
Tel 063-18
063-18arna
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*EP= Energiprestanda

ÅS - BIRKA STRAND 17

160+62 m2 | 7 rok | tomt 1 746 m2 | accepterat pris 5 250 000 kr

Boende i avkopplande miljö
ODENSALA - VINBÄRSVÄGEN 35

Njut av drömläge och terass mot Storsjön
3:A FRÖSÖN/VALLA - SIKVÄGEN 50

110 m2 | 5 rok | tomt 565 m2 | byggår 1973 | accepteratpris 2 175 000 kr

88,5 m2 | vån 1/4 | avgift 5 724 kr | accepterat pris 2 050 000 kr

Bo i lugnt område med gångavstånd till bra närservice, Lillsjön samt både
förskolor och skolor. Bostadshuset har en praktisk trivsam planlösning med
mycket ljusinsläpp, två härliga altaner, renoverat badrum och sällskapsrum att trivas i.

Hörnlägenhet med öppen planlösning, stora fönsterpartier för bra
ljusinsläpp & vacker utsikt över Storsjön. Fantastisk inglasad terrass
mot Storsjön. EP* =139 kWh/m2

Centralt drömläge med livskvalité

Närhet till all tänkbar service i trygg bostadsmiljö

visning 3/10 16.30-17.30 & 11/10 18.00-19.00

3:A CENTRALT - STORGATAN 53 D

104 m2 | våning 1/3 | avgift 5 078 kr | accepterat pris 2 075 000 kr

ring 073-843 25 55 för att boka en visningstid

KARLSLUND - GRINDSTUGVÄGEN 9

128+63 m2 | 6 rok | tomt 1 051 m2 | accepteratpris 3 975 000 kr

Lägenhet i markplan med egen ingång som har vacker sekelskifteskaraktär, stora
sällkskapsutrymmen, högt i tak och kakelugn. Lägenheten erbjuder nyrenoverat
kök och badrum, sovrum med walk-in-closet och allmänt god standard.

Fastighet med fantastiskt läge mot ängsområde som har gångavstånd till
stadskärnan och skidstadion. Bostadshuset har rymligt kök och vardagsrum med
öppen spis och stora fönsterpartier. Bo på lugn villagata i barnvänligt område.

visning 3/10 16.30-17.00

ring 073-843 25 55 för mer information

Bo vid Storsjön och njut av den lantliga miljön

Välplanerad etta med låg avgift, sovalkov & stor repfond

DIGERNÄS - DIGERNÄS 730

151 m2 | 4 rok | tomt 3 229 m2 | byggår 2009 | accepterat pris 4 750 000 kr
Fastighet med underbart naturskönt läge, granne med ängsområden och strandnära
läge vid Storsjön. Modernt bostadshus som har sällskapsrum med ryggåstak samt
stora fönsterpartier med utsikt mot Storsjön. Stort garage med fjärrstyrd port.

ring 073-843 25 55 för att boka en visningstid

Fyra i centrum med hiss och inglasad balkong!
4:A CENTRALT - KYRKGATAN 29 A

94,5 m2 | våning 3/4 | avgift 4 686 kr | utgångspris 1 550 000 kr
Rymlig fyra med stor potential där man har möjlighet att sätta sin egen
prägel gällande standard och materialval. Renoverade badrum.
EP* 177 = kWh/m2

visning 4/10 16.30-17.00

1:A FRÖSÖN - RISSLERSGATAN 21A

31,8 m2 | våning 2/3 | avgift 1 713 kr | 595 000 kr accepterat pris

Med en repfond på 9 379 kr finner ni denna välplanerade etta med sovalkov
och lugnt läge på Frösöns framsida. Fasta kostnaden för el ingår i avgiften
och föreningen är mycket stabil med välrenoverade fastigheter.

visning 4/10 16.30-17.00

Attraktivt läge som har det där lilla extra.
BLOMÄNGEN - FRIDGÅRDSGATAN 6 B

200+65 m2 | 8 rok | tomt 553 m2 | accepterat pris 2 590 000 kr

I mycket attraktivt område ligger detta gavelradhus som andas familjärt
lugn. Här kan ni njuta av fridfullheten och koppla av med gångavstånd till
både förskola och skola samt stadens puls och all tänkbar service.

visning 6/10 13.00-13.45

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

Rymlig 4:a i omtyckt område

Välrenoverat i vitt med lantligt läge
NÄLDEN - SJÖVÄGEN 9

117+45 m2 | 5 rok | tomt 1 004 m² | accepterat pris 1 500 000 kr

ODENSALA - ODENSKOGSVÄGEN 54

93 m2 | våning 1/5 | avgift 3 811 kr | accepterat pris 1 195 000 kr

Mycket fint hus som har renoverats löpande under de senaste fem åren.
Genomgånde enhetliga ytskikt i vitt och ett smakfullt renoverat kök med
öppen planslösning. Huset har även ny panel, ny uteplats och fjärrvärme.

Äntligen kan vi erbjuda en stor fyrarummare i detta trivsamma och
populära område. Lägenheten har utmärkt planlösning, bra läge och hiss.
Balkong mot söder och den trevliga innergården. EP* = 150kWh/m2

Mysig etta i populärt område på Frösön!

Gård med enskilt läge och vacker utsikt med bostadshus i mycket gott skick!

visning 11/10 17.00-18.00

1:A FRÖSÖN - HORNSGATAN 9 B

26 m2 | våning 1/3 | avgift 1 655 kr | accepterat pris 625 000 kr
Välplanerad och trevlig 1:a med renoverat badrum och kokvrå.
Det är genomgående fräscha och ljusa ytskikt. Belägen i trivsam
bostadsrättsförening! EP* = 190 kWh/m2

visning 4/10 17.15-17.45

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

OFFERDAL - TJÄRNÅSEN 176

110+42 m2 | 5 rok | areal 3,4 ha | accepterat pris 1 950 000 kr

Med trevlig gårdsbild i Tjärnåsen finner ni denna gård med bostadshus uppfört
2007. Kontor tillbyggt på ladugård för dig som driver eget. Dessutom stor
damm med bastu och grillplats intill. Jordvärme ger låga driftskostnader.

visning 10/10 16.45-17.45 & 14/10 11.00-12.00

Går du i säljtankar
och vill veta värdet
på din bostad?
Kontakta oss, och boka tid för en fri värdering.
Du når oss på info@storsjömäklarna.se eller på tel 063-10 65 55.

sto rsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

Charmig etta med sovalkov!

Yteffektivt, renoverat och med bergvärme!

1,5:A TORVALLA - NÄVERVÄGEN 12

LIT - SÖREVÄGEN 17

112+71 m2 | 6 rok | tomt 1 543 m2 | accepterat pris 1 700 000 kr

51 m2 | våning 2/2 | avgift 3 614 kr | accepterat pris 475 000 kr

I centrala Lit på uppväxt och lummig tomt ligger detta yteffektiva och
välplanerade 1 1/2-planshus med källare. Modernt kök, renoverade
ytskick och energieffektiv bergvärme ger låga driftskostnader. Garage.

På promenadavstånd till mataffär, förskola och skola finns denna
1,5:a på lugn och trevlig innergård. Välkommen på visning.
EP* = 180 kWh/m2

Bostad vid Storsjöns strand

Stort sutteränghus i populära Lillsjöhögen!

visning 9/10 17.00-18.00

1:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 12

39 m2 | våning 1/6 | avgift 2 441 kr | accepterat pris 1 375 000 kr

visning 7/10 11.30-12.00 10/10 16.30-17.00

LILLSJÖHÖGEN - LILLSJÖHÖGEN 476

144+58 m2 | 7 rok | tomt 2 543 m² | byggår 1977

Välplanerad yteffektiv lägenhet med takhöjd på 3,3 meter.
Öppen planlösning mellan kök och allrum samt inglasad balkong.
Inbyggd ugn och micro.

Rymlig sutterängvilla med stor härlig tomt, lekstuga och redskapsbod.
Inglasad balkong med fantastisk utsikt mot sjön.
Servitut med rätt för båtplats.

Renoverat rymligt bostadshus i barnvänligt område.

Unikt tillfälle att bo med fokus på kvalité

visning 9/10 17.00-18.00

*EP= Energiprestanda

ring 073-843 25 55 för mer info

3:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 10

TORVALLA - KVISTVÄGEN 14

152 m2 | 6 rok | tomt 781 m2 | accepterat pris 2 375 000 kr

88 m2 | våning 5/6 | avgift 4 149 kr | accepterat pris 3 550 000 kr

ring 073-843 25 55 för att boka en visningstid

ring 073-843 25 55 för att boka en visningstid

På lugn barnvänlig gata ligger detta rymliga bostadshus som har stort
kök, vardagsrum och matsalsrum i öppen planlösning samt nyrenoverat
badrum. Relax med bastu, två härliga altaner och fyra sovrum.

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
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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 och badhusparken.

ko
mm
an
de
ob
jek
t

Modernt och smakfullt på fantastisk plats

Spektakulärt bostadshus och sjöläge

3:A FRÖSÖN/ VALLA - SIKVÄGEN 44

SJÖSVED - ÖDLAND 190

88,5 m2 | våning 1/4 | avgift 5 724 kr | accepterat pris 1 875 000 kr

225 m2 | 6 rok | tomt 1 574 m2 | accepteratpris 5 900 000 kr

Lägenhet i attraktivt läge vid Storsjön som har öppen planlösning,
generösa fönsterpartier samt terass med utsikt över Storsjön &
Vallsundsbron. EP* =139 kWh/m2

Fastighet med strandtomt där ni får uppleva Storsjöns årstidsskiftningar på riktigt
nära håll. Påkostat bostadshus som har panoramafönster med milsvid utsikt över
Storsjön, Frösön och Östersund. Stor brygga att koppla av på under sommaren.

ring 073-843 25 55 för att boka en visningstid
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vänligen ring 073-843 25 55 för mer information

Praktiskt och bekvämt i markplan
2:A FRÖSÖN/VALLA - FRIMANS VÄG 123

73 m2 | våning 1/2 | avgift 4 447 kr | accepterat pris 775 000 kr
Rymlig lägenhet i markplan med härlig uteplats som har
eftermiddags- och kvällssol. Stort kök och vardagsrum med
mycket ljusinsläpp. EP* =180 kWh/m2

FRÖSÖN - BYVÄGEN 82

180+44 m2 | 6 rok | tomt 843 m2 | byggår 1974
Rymlig villa i två plan i gott skick med härlig utsikt över Storsjön och Östersund med omnejd. Nytt tak, fjärrvärme och fiber indraget. Beläget på lättskött
trädgårdstomt. Garage i souterrängplanet och tillbyggt rymligt förråd.

vänligen ring 072-715 65 56 för mer information

*EP= Energiprestanda
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ring 073-843 25 55 för att boka en visningstid

Rymlig villa med fantastisk utsikt

Starndtomt i Odensala

Välplanerad trea i populärt område på bottenplan!

ODENSALA - SJÖVÄNDAN 76

3:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 26 A

55+55 m2 | 3 rok | tomt 2 174 m2 | accepterat pris 4 500 000 kr
Drömläge vid Storsjöns strand med egen brygga, badstrand och makalös milsvid
utsikt över vattnet, bygden och fjällen. Bostadshus som har öppen planlösning i
sällskapsutymmena och inglasad terrass mot Storsjön. Souterrängplan som kan inredas.

vänligen ring 073-843 25 55 för mer information

76 m2 | våning 1/3 | avgift 4 452 kr | accepterat pris 1 150 000 kr
Välplanerad hörnlägenhet på bottenplan. Härlig balkong som
vetter mot innergården. Kort avstånd till campusområdet,
matvarubutik och gym. EP*=149 kWh/m2

visning 8/10 16.30-17.00

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
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Smakfullt renoverad villa med rum för den stora familjen

Bo centralt i lugn miljö

FJÄLLSTA - KYRKVAKTARVÄGEN 3

KARLSLUND - TALLÅSVÄGEN 27

15+58 m2 | 6 rok | tomt 1 021 m² | utgångspris 975 000 kr

148 + 72 m2 | 6 rok | tomt 852 m2 | accepteratpris 3 900 000 kr

Villan har under senare år genomgått större renoveringar b.la nya enhetliga
ytskikt på entréplanet, nya 3-glas fönster, renoverat kök, badrum och tvättstuga.
Fantastisk altan med soligt läge och dubbelgaraget.

Fastighet med attraktivt läge som har gångavstånd till både stadskärnan och
skidstadion. Bostadshuset ligger mot trevlig park i lummigt uppväxt populärt
område. Här får ni tillgång till stora sällskapsutrymmen och avkopplande miljö.

visning 9/10 17.00-18.00
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vänligen ring 073-843 25 55 för mer information

Välplanerat med sjöutsikt

Enplansvilla på grönskande tomt med perfekt läge i Hallen.

LIT - KORSTA 215

HALLEN - SKOLBACKEN 2

72+72 m2 | 3 rok | tomt 2 122 m2 | byggår 1956 | accepterat pris 1 395 000 kr

90+70 m2 | 5 rok | tomt 1 736 m2 | byggår 1963 | accepterat pris 975 000 kr

Välkommen till en charmerande villa med härligt grönskande och lummig
tomt med härligt läge precis vid Indalsälven. Ljusa ytskick, öppen spis och
härlig altan med utsikt. Inbyggt garage och goda förvaringsutrymmen.

Välkomna till denna praktiska enplansvilla på grönskande tomt med
perfekt läge i Hallen. Nya 3-glasfönster, vattenburen värme och fiber
indraget! *EP= 207 kWh/m2

vänligen ring 072-201 65 55 för mer information
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ring 072-715 65 56 för info och visning

Bo i lantlig familjär miljö

Stort garage med lantlig omgivning

RÖDÖN - MJÄLA 1:67

LIT - HÖKBÄCK 430

160 m2 | 1 rok | tomt 1 524 m2 | byggår 2012 | accepterat pris 1 000 000 kr

126+40 m2 | 5 rok | tomt 3 300 m2 | accepteratpris 2 200 000 kr

Förrådsgarage på gjuten platta med möjlighet att koppla in vatten
och el. Sannolikt kan du bygga ett bostadshus intill med
fina omgivningar och närhet till Storsjön.

Välrenoverat bostadshus på stor tomt i populärt område. Bostadhuset
har kök med braskamin, stora sällskapsutrymmen och bra
förvaringsutrymmen. Låga driftskostnader med bergvärme.

vänligen ring 072-242 33 65 för mer info och visning.
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vänligen ring 073-843 25 55 för mer information

Lägenhet vid Storsjöns vatten och strandpromenad
2:A STORSJÖ STRAND - STORSJÖSTRÅKET 32

Trevligt radhus i barnvänligt område!
BRUNFLO - TOLVMANSVÄGEN 30

60 m2 | våning 1/5 | avgift 2 606 kr| accepterat pris 1 675 000 kr

139 m2 | 6 rok | tomt 218 m2 | byggår 1976 | accepterat pris 1 300 000 kr

Nyproducerad bostad med hög standard och generösa fönsterpartier som ger ett
bra ljus i lägenheten. Full utrustat kök med rostfria vitvaror, badrum med dusch
och tvättmaskin. Takhöjd på 2,70 m och golvvärme i hela lägenheten.

Radhus av den större varianten i barnvänligt område med gångavstånd
till både förskola och skola. Kök och vardagsrum med generösa
fönsterpartier med härligt ljusinsläpp.

visning 23/8 17.15-17.45

vänligen ring 072-740 65 55 för mer info

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare
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ÅKERSJÖN - FJÄLLBYN 338

BRUNFLO - LUNNE 140

94+68 m2 | 5 rok | tomt 4 020 m² | byggår 1959

50 m2 | 3 rok | tomt 314 m2 | byggår 1968 | accepterat pris 750 000 kr

vänligen ring 072-740 65 55 för mer info

visning 14/10 kl 14.00-15.00

Trivsamt hus på stor tomt med vackert läge och utsikt över böljande
landskap och sjö. Bergvärme är installerat och förråd
samt friggebod finns på tomten.

Välkomna till snösäkra Åkersjön med många fritidsaktiviteter och avkoppling i
populärt familjevänligt område. Här ligger detta smakfullt renoverade fritidshus
med nytt modernt kök i öppen planlösning mot storstugan med golvvärme.

Lättbyggd tomt med attraktivt, sjönära läge i populära Ås!

Välskött fritidshus med högt läge i Mårdsundsbodarna!

BIRKA STRAND - BJÖRKS VÄG 9

MÅRDSUNDSBODARNA - FJÄLLSLINGAN 12

tomt 1 286 m2 | accepterat pris 675 000 kr

53+6 m2 |4 rok | tomt 1 585 m2 | utgångspris 875 000 kr

Här bjuder läget verkligen på det bästa av två världar, sjönära men
ändå lugnt och vindskyddat. Möjlighet till båtplats vid gemensam
småbåtsbrygga uppförd 2017 vid Storsjöns strand.

Välkommen till ett mycket välskött fritidshus i lugnt och fridfullt
område med utsikt över storslagen natur! Här befinner du dig med
närhet till bärplockning, rika fiskevatten, skoterleder och turskidåkning.

Paradis med stor potential, egen damm och fiskerätt i rödingsjö!
FÖLLINGE - MITTOCKERNÄSET 202

56 m2 | 2 rok | tomt 37 263 m2 | byggår 1979 | utgångspris 575 000 kr

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

ring 072-715 65 56 för info och visning

vänligen ring 072-715 65 56 för mer info

visning 14/10 11.00-12.00

*EP= Energiprestanda

form a brand new day ab foto mikael frisk tryck daus

Välpreparerat på alla plan i skoterparadis

Trevlig villa med stor tomt i Lunne!

Fantastiskt sekelskiftesvilla med hög standard och generösa utrymmen!

Mindre hästgård med sjöläge och stall
BRÄCKE - SÖSJÖ 135

Fritidshus med rofyllt läge

TRÅNGSVIKEN - SÅGVÄGEN 1

LIT - TOPPNÄSET 111

80 m2 | 6 rok | tomt 3.5 ha | byggår 1950 | accepterat pris 395 000 kr

240+115 m2 | 9 rok | tomt 19 170 m2 | utgångspris 1 650 000 kr

27+10 m2 | 2 rok | tomt 1 524 m2 | byggår 1972 | accepterat pris 400 000 kr

vänligen ring 072-201 65 s55 för visning

ring 070-257 88 22 för mer information och visning

ring 072-242 33 65 för info och visning

En lantligt belägen hästgård med 3,5 HA mark och sjöläge mot den badvänliga sjön Stort och välunderhållet 2-plans hus med källare i Trångsviken. Stor grönskande Mindre fritidshus med trivsamt och lugnt läge intill indalsälven. Detta är något
trädgårdstomt med pool, inglasat uterum, bastukåta och grillkåta. Bergvärme. för den händige som önskar skapa sin egna lilla pärla. Gäststuga och uthus finns
Sösjön. Huset har stora möjligheter och på fastigheten finns en ladugård med två
Nya fönster och tak. Renoverat kök och badrum *EP= 62 kWh/m2
boxplatser för hästar och goda förvaringsutrymmen. På tomten finns en rymlig carport.
också på tomten. Servitut finns på båtplats!

marcus ahlqv is t

jim edelsvärd

bj ör n l öf gre n

made le ine söd e r str öm

m a rti n e r i k sson

f re d rik b e rg lu n d

tom a s su n d str öm
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