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Smakfullt renoverad villa för den stora familjen!

Bo bekvämt nära förskola och skola!

ERIKSBERG - ERIKSBERGSVÄGEN 29
122+75 m2 | 7 rok | tomt 880 m2 | utgångspris 4 200 000 kr

ODENSALA - OXBÄRSVÄGEN 1
150 m2 | 7 rok | tomt 695 m2 | accepterat pris 2 700 000 kr

Villa i ett attraktivt område och perfekt för den aktiva familjen med närhet till skidspår. Huset är rymligt och smakfullt renoverat med en suverän planlösning. Flera större renoveringar
utförts bl.a. nytt och utbyggt kök, uterum med vedeldad kamin, tak, ny dränering m.m.

Välkomna till detta genomgående och smakfullt renoverade bostadshus på hörntomt.
Modernt kök i öppen planlösning mot matplats och vardagsrum. Inglasat uterum med
skjutbara glaspartier samt altan mot söder. Två renoverade badrum med hög standard.

Välrenoverat radhus med fjärrvärme och inglasad altan!

Storslaget läge med fantastisk utsikt över Storsjön!

KROKOM - LYCKES VÄG 65
103 m2 | 4 rok | tomt 171 m2 | accepterat pris 1 250 000 kr

FRÖSÖN - BYVÄGEN 65
151+53 m2 | 7 rok | tomt 1 185 m2 | accepterat pris 3 800 000 kr

vänligen ring 072-242 33 65 för mer information

visning 14/9 16.30-17.30

Inflyttningsklart radhus i populärt, barnvänligt område. Här erbjuds fjärrvärme, nya fönster, renoverat kök och badrum, renoverade ytskikt, vedkamin
samt inglasad altan. Välkomna på visning! *EP= 143 kWh/m2

Med attraktivt högt läge på Frösön ligger detta renoverade bostadshus med stora
sällskapsutrymmen. Modernt kök och vardagsrum i öppen planlösning med
generösa fönsterpartier Renoverade badrum. Vacker utsikt över Storsjön.

visning 17/9 15.30-16.15 & 20/9 17.00-18.00

Bo i lugnt ormåde nära skog och mark!

Fräsch tvåa i populära Odenslund - med hiss!

Renoverad 2:a med låg avgift där både el och bredband ingår!

TORVALLA - LILLFJÄLLVÄGEN 74
76 m2 | 3 rok | tomt 286 m2 | byggår 1981 | accepterat pris 1 275 000

2:A ODENSLUND - SKOLGATAN 42 A
53,5 m2 | våning 3/3 | avgift 3241 kr | accepterat pris 1050 000 kr

2:A SÖDER - RÅDHUSGATAN 97 C
57,5 m2 | våning 2/3 | avgift 2 704 kr | accepterat pris 1 150 000 kr

visning 17/9 11.45-12.30 & 20/9 18.00-18.45

vänligen ring 072-201 65 55 för mer information

visning 17/9 11.00-11.30 & 19/9 18.00-18.30

På hörntomt i lugnt trivsamt område ligger detta radhus som har en praktisk planlösning
med insynsskyddat läge nära skogs- och strövområden. Här får ni allt nom bekvämt avstånd med närhet till service samt bra cykel- och bussförbindelser till Östersunds centrum.

Här bor du i en modern och fräsch lägenhet med härlig balkong som bjuder
på solläge från förmiddag till sen kväll. Renoverat badrum med kaklel och
klinker. Kök med rostfria vitvaror. Hiss finns! *EP 156=kWh/m2

Denna tvårummare med låg avgift där både el och bredband är inkluderat,
erbjuder renoverat modernt kök med exklusiva vitvaror och kaklat badrum
med egen tvättmaskin. Balkong med bra läge som erbjuder kvällssol.

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 | fasta priser

7 Bostadsrätter - Biblioteksgatan 3

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
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ODENSALA - GENOMGÅNGEN 17
128+144 m2 | 7 rok | tomt 847 m2 | byggår 1968

Välkommen till denna trevliga och välskötta villa med lekvänlig tomt och närhet till fina strövområden i barnvänliga Västra Odensala! Huset är arkitektritat
och här finns öppen spis, uterum, garage och bastu.*EP= 84 kWh/m²

Rymlig och välskött villa!

Gård om 8 HA med härlig utsikt!

HÄGGENÅS - NORDERÅSEN 186
ODENSALA - ÅTERGÅNGEN 13
104+104 m2 | 6 rok | tomt 531 m2 | accepterat pris 2600 000 kr 160 m2 | 7 rok | 27,1 ha | byggår 1924 | accepterat pris 1 695 000 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

Med härlig utsikt ligger denna charmiga gård med 8 HA mark.
Här finns bl.a. boningshus, carport, ladugård, kornlada, hölador
och härbren. Fin utsikt och jordvärme. *EP= 38 kWh/m²

Välplanerad villa i trivsamma Aspås!

Vackert hus i Shabby chic!

Renoverat radhus med hörnläge

ASPÅS - ASPLIENVÄGEN 10
92+92 m2 | 6 rok | tomt 807 m2 | utgångspris 1 275 000 kr

TRÅNGSVIKEN - ALSENVÄGEN 10 B
139 m2 | 5 rok | tomt 2 925 m2 | accepterat pris 750 000 kr

KROKOM - GRÖNS VÄG 38
115+14 m2 | 5 rok | tomt 206 m2 | accepterat pris 1 300 000 kr

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

visning 25/9 16.45-17.45

visning 20/9 17.30-18.30 & 27/9 17.00-18.00

vänligen ring 072-2016555 för mer information

visning 20/9 17.30-18.30 & 24/9 12.30-13.30

visnng 24/9 10.15-11.30 & 26/9 16.45-18.00

Centralt i Trångsviken ligger detta charmiga hus. Stor och uppväxt tomt.
Huset är i två plan och utstrålar ”Shabby chic”. Kakelugn och vedkamin.
Huset har nya fönster. Förråd och uthus med gästrum och enklare garage.

Fint radhus som renoverats löpande genom åren. Här inne finns ett renoverat
kök som går i vitt och grått. Öppen planlösning mot hall som erbjuder klinkergolv med värme. Toalett och badrum är också renoverat med med ljusa ytskikt.

Välhållet enplanshus med lugnt läge!

Sjönära fritidshus med möjlighet till båtplats i vackra Digernäs!

Enplansvilla med sjöutsikt!

HACKÅS - BJÖRKVÄGEN 4
143+40 m2 | 5 rok | tomt 1608 m2 | accepterat pris 950 000 kr

ANNERSIA - DIGERNÄS 207
1 rok | tomt 1 600 m2 | byggår 1958 | accepterat pris 650 000 kr

ANNERSIA - BÖLE 173
ca 88+4 m2 | 4 rok | tomt 2 188 m2 | utgångspris 1 950 000 kr

visning 16/9 12.00-13.00 & 21/9 17.00-18.00

visning 17/9 13.00-13.45 & 21/9 17.00-17.45

visning 16/9 14.00-15.00 & 19/9 17.00-18.00

Gedigen villa i trivsamma Aspås med tillhörande garage, förråd,
lekstuga och en lummig och grön trädgård. Stor altan med plats
för utemöbler och krukväxter.

Välkommen till denna enplansvilla i omtyckta Hackås. Villan ligger skyddat med
lummigt och soligt läge i söder. Villan har både kommunalt V/A och fiber indraget.
Tillbyggd del med grovingång, separat badrum och varmgarage med hobbyrum intill.

Inom kort avstånd från stadens myller finner ni här ert blivande strandnära paradis.
Utsikten över sjön och fjällen är bedårande och här finner ni ett enklare fritidshus med
stor potential. Möjlighet till båtplats. Välkomna på visning!

Mindre boende på landet men med Frösön och Östersund på behörigt
avstånd. Med stora fönster och härlig sjöutsikt blir vardagsrummet husets
favoritplats. Fiber och kommunalt vatten & avlopp finns idraget.

Trevlig villa i Orrviken med fint läge!

Charmigt fritidshus med garage vid Bodsjön!

Pittoresk stuga med sjöglimt och närhet till ångbåtsbryggan!

ORRVIKEN - ORRVIKEN 196
124 m2 | 5 rok | tomt 2 527 m2 | accepterat pris 1 975 000 kr

GÄLLÖ - FLATNOR 162
46 m2 | 2 rok | tomt 1 331 m2 | accepterat pris 250 000 kr

OVIKEN – MATNÄSET 230
ca 42 m2 | 3 rok | tomt 4 291 m2 | accepterat pris 450 000 kr

Rymligt enplanshus med trevligt läge i vackra Orrviken. Smart planlösning
med flertalet sovrum och ett stort garage samt en ladugårdsbyggnad. Stor
tomt med utsikt över Storsjön och fjällen. EP*=208 kWh/m2

visning 17/9 11.00-12.00 & 22/9 17.00-18.00
Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

Mysigt fritidshus med avskilt läge ett stenkast från Bodsjön. Garage.
Lummig trädgårds/skogstomt med bärbuskar.

vänligen ring 070 - 257 88 22 för mer information

Välkommen till smultronstället Lyckan som ligger med ogenerat läge i Matnäset,
Oviken. Grönskande gräsmatta omger stugan, rikligt med buskar ger en
ombonad känsla. Tomten är ljus och fin med sol från morgon till eftermiddagen.

visning 16/9 10.30-11.15

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda
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Etta med stort kök där bredband ingår i avgiften!

Lägenhet i markplan med altan

1:A ODENSLUND - ODENSALAGATAN 40 D
3:A ODENSALA - ODENSKOGSVÄGEN 86
2:A BRUNFLO - ÄNGEVÄGEN 26 A
79,5 m2 | våning 1/4 | avgift 3 222 kr | accepterat pris 875 000 kr 64,5 m2 | våning 1/2 | avgift 3 183 kr | accepterat pris 490 000 kr 42,5 m2 | våning 1/3 | avgift 1 991 kr | accepterat pris 725 000 kr
Varmt välkomna till denna trivsamma trerummare med utmärkt
planlösning och renoverat badrum. Belägen bara en våning upp i huset.
Hiss finns i fastigheten. EP* = 160 kWh/m2

vänligen ring 072-201 65 55 för mer information

Praktisk bostadsrätt i markplan med stor altan och ett härligt ljusinsläpp från generösa Rymlig etta med stort kök, bekvämt belägen en halv trappa upp i populär förening
fönsterpartier. Rymligt kök med snygga luckor och stor matplats. Vardagsrum med ek- där både bredband och den fasta kostnaden för el ingår i avgiften. Perfekt läge med
parkettgolv och sovrum med bra förvaring. Allmänt fräscha ytskikt. EP*= 204 kWh/m2 både universitet, centrum och tegelplan en kort promenad bort! EP* = 158 kWh/m2

visning 17/9 10.30-11.00

visning 17/9 11.45-12.15 & 19/9 17.00-17.30

Renoverad och modern!

Renoverad tvårummare med bra läge på Frösön!

Trivsam tvårummare på söder!

2:A KARLSLUND - NORRA GRÖNGATAN 11B
56 m2 | våning 3/4 | avgift 3 092 kr | accepterat pris 1 350 000 kr

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

2:A SÖDER - RÅDHUSGATAN 61 E
50,8 m2 | våning 2/3 | avgift 2 731 kr | utgångspris 1 100 000 kr

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

vänligen ring 072-740 65 55 för mer information

Ljus och modern 4:a

Stor etta i bra skick på Körfältet!

Helrenoverad tvåa på Körfältet!

4:A TORVALLA - STORÅGRÄND 14 B
96 m2 | våning 2/2 | avgift 5 156 kr | accepterat pris 750 000 kr

1:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 23 A
42 m2 | våning 1/7 | avgift 2 242 kr | utgångspris 595 000 kr

2:A KÖRFÄLTET - REVELJGRÄND 20
62 m2 | våning 1/2 | avgift 3 142 kr | utgångspris 975 000 kr
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Välrenoverad och fräsch lägenhet med mycket bra läge där hushållsström ingår i
avgiften. Kaklat badrum och balkong med milsvid utsikt. EP* = 154 kWh/m2

vänligen ring 072-201 65 55 för mer information

Fräsch och modern 4:a med egen entré från markplan. Nytt IKEA kök, ljusa
väggar och enhetliga golv. 3 sovrum och utgång till balkong med solläge.
EP* = 159 kWh/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

Stor och välplanerad etta i bra skick. Perfekt läge med närhet till
skola och universitetet. Låg månadsavgift! EP* = 221 kWh/m2

visning 18/9 16.30-17.00

visning 20/9 16.30-17.00
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made le ine söd e r str öm

Trivsam och välplanerad tvårummare med utmärkt läge på söder.
Högt i tak och stilrena ytskikt. Populär förening och närhet till
både stad och universitet. EP* = 154 kWh/m2

Helrenoverad tvårummare med unik planlösning med stora rum och gott
om förvaringsutrymmen. Perfekt läge med närhet till det mesta.
EP*=141 kWh/m2

visning 17/9 12.45-13.15 & 20/9 16.30-17.00

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

prästgatan 44 | tel 063-10 65 55 | info@storsjomaklarna.se | storsjomaklarna.se

*EP= Energiprestanda

form sarah mörk petersen foto mikael frisk tryck daus

Trevlig trerummare med bra läge i Odensala!

