
Välkommen till 
Östersunds ledande

kvalitetsmäklare!

Vill du ha 
med din bostad i 

nästa bilaga? Kontakta 
Storsjömäklarna 

redan i dag!



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

valla- Pampig representationsvilla på Sikvägen! 
Vi har nöjet att erbjuda denna av Jörgen Grönvik arkitektritade villa på lugna och 
sjönära Sikvägen. Fasaden är en fröjd för ögat och villan bjuder på öppna och ljusa säll-
skapsutrymmen, nyrenoverat badrum samt en hög vacker kakelugn . Varmt välkomna!

utgångspris 3 650 000 kr  boarea 180 kvm  b1area 20 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1978  tomtarea 794 kvm 
adress sikvägen 82  visas 25/9 14.15-15.15 & 28/9 12.30-13.30.

hara - Nybyggt Älvsbyhus med naturskönt läge!
Välkommen till ett synnerligen trevligt och smakfullt hus. Huset har ett högt och fritt 
läge med en stor platt tomt som gränsar till allmänning. Ytskikten i huset är genom-
gående ljusa och enhetliga och bilarna parkeras med fördel i det fina dubbelgaraget. 

utgångspris 1 775 000 kr  boarea 155 kvm  b1area 11 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 2009  tomtarea 1 702 kvm 
adress hara 537  visas 24/9 10.00-11.00 & 27/9 17.00-18.00.

erikslund - Topprenoverat med allt och lite till! 
Välkommen till denna stora och påkostade villa i barnvänliga Erikslund. Huset har på 
senare tid genomgått en synnerligen omfattande renovering av bland annat kök och 
badrum. Huset har dessutom fått golvvärme, bergvärme samt nya smakfulla ytskikt. 

utgångspris 3 475 000 kr  boarea 204 kvm  b1area 32 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1994  tomtarea 764 kvm 
adress skyttestigen 4  visas 25/9 12.30-13.30 & 29/9 12.00-13.00.

optand -  Trevlig villa med stort garage/industrihall!
Välkommen till denna moderna villa med stora sällskapsutrymmen, inglasad veran-
da med sjöutsikt, samt ett smakfullt helkaklat badrum. Här finns även ett garage/
industrihall som passar för både hobbymekanikern såväl som för proffsmekanikern.

utgångspris 2 275 000 kr  boarea 153 kvm  biarea 56 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1980  tomtarea 1 821 kvm 
adress optand 742  visas  24/9 13.45-14.45 & 26/9 11.00-11.45.

Överlåtelsebesiktning: Nivå 1
Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning för alla hus.  Denna överlåtelsebesikt-
ning 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.

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 ock-
så 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.

Tel 063-18 31 83



östra odensala - Välplanerat med perfekt läge! 
Välkommen till ett mycket trivsamt hus med ett lugnt och barnvänligt läge som er-
bjuder närhet till skola, dagis och kommunikationer såväl som närhet till skog och 
natur. Under senare år har huset delvis fått nya ytskikt, fjärrvärme samt nya radiatorer. 

utgångspris 1 875 000 kr  boarea 114 kvm  b1area 23 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1976  tomtarea 617 kvm 
adress knipvägen 20  visas 24/9 15.30-16.30 & 26/9 12.30-13.15.

ås - Sekelskiftesromantik med fantastisk utsikt!
Välkommen till detta spännande hus som bjuder på en oslagbar utsikt över sjö och 
fjäll. På den solsäkra verandan i sydvästläge finns det plats för både solsängar och 
altanmöbler. Bilarna parkeras med fördel i det nybyggda dubbelgaraget!

utgångspris 1 250 000 kr  boarea 50 kvm  b1area 5 kvm 
byggår 1910  tomtarea 1 935 kvm  adress täng sjöväg 75 
visas  24/9 12.00-13.00 & 27/9 12.00-12.45.

4:a centralt - Underbar sekelskiftesvåning anno 1890! 

Välkommen till en helt underbar våning belägen i en av Östersunds mest spännande 
och eftertraktade byggnader! Den välrenoverade våningen ligger bekvämt på botten-
plan och har en imponerande takhöjd, härligt höga fönster och ljusa ytskikt. 

utgångspris 1 825 000 kr  avgift 4 877 kr  boarea 105 kvm 
våning 1/2  adress strandgatan 23  visas 22/9 17.00-17.45.

4:a körfältet - Välplanerad med uthyrningsdel.
Här finns tillfälle att förvärva en stor fyrarummare med uthyrningsdel. Här bor ni 
på gaveln två trappor upp med en härlig utsikt över grönområde från den soliga bal-
kongen. Stort kök med plats för matlagning, familj och vänner. Välkommen!

utgångspris 750 000 kr  avgift 4 103 kr  boarea 103 kvm  våning 3/3 
adress krutvaktargränd 31  visas 26/9 18.00-18.45 & 28/9 12.00-13.45

storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

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



marcus ahlqvist
Reg. fastighetsmäklare, Fil. Kand.
tel 063-10 65 55, 072-740 65 55
e-post marcus@storsjomaklarna.se

maria schärdin 
VD, Reg. fastighetsmäklare, Ek. Mag.
tel 063-10 65 55, 072-201 65 55
e-post maria@storsjomaklarna.se

veronica westlund
Reg. fastighetsmäklare.
tel 063-10 65 55, 072-715 65 56
e-post veronica@storsjomaklarna.se

svante andreasson 
Marknad/Ekonomi, Ek. Mag.
tel 063-10 65 55, 072-729 65 55
e-post svante@storsjomaklarna.se

finnes: Fyra skickliga kollegor 
med stort engagemang.

sökes: Skicklig fastighetsmäklare 
med stort engagemang.
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3:a lugnvik - Välplanerad med solig balkong! 
Här bor man i lugna och omtyckta kvarter i en av Lugnviks populäraste bostadsrätts-
föreningar. Lägenheten ligger en trappa upp i ett tvåvåningshus med solig balkong 
mot gården. Köket är rymligt med matplats som rymmer 4-6 personer. Välkommen!

utgångspris 475 000 kr  avgift 3 584 kr  boarea 74,5 kvm  vån 2/2 
adress pumpmakargränd 17  visas 27/9 17.30-18.15 & 29/9 12.15-13.00

2:a centrum - Med inglasad balkong och hiss!
Tillfälle att förvärva en trevlig lägenhet med toppenläge strax intill gågatan. Lägenheten 
har ett visst renoveringsbehov men riktigt bra planlösning. Rymligt kök med matplats 
för 6 personer, inglasad balkong, förberett för tvättmaskin samt hiss. Välkommen!

utgångspris 395 000 kr  avgift 4 740 kr  boarea 58 kvm  vån 2/3 
adress hamngatan 6  visas 27/9 16.00-16.45 & 29/9 10.45-11.30

2:a körfältet - Stilfullt renoverad med balkong!
Välkommen in i en stor och fräsch tvårummare högst upp i huset med solig bal-
kong. Denna härliga lägenhet har så gott som totalrenoverats sedan 2008 och 
ligger i ett lugnt område nära affärer, bussar, grönområden och motionsspår.

utgångspris 525 000 kr  avg 2 746 kr  boarea 67 kvm  våning 3/3 
adress krutvaktargränd 34  visas  22/9 16.30-17.15 & 26/9 12.00-12.45

2:a odenslund - Med hiss och solsäker balkong!
Här bor du i en välplanerad lägenhet med härlig balkong som bjuder på solläge från 
förmiddag till sen kväll. Charmigt kök med rostfria vitvaror och plats för matbord. 
Vardagsrummet har ett vackert burspråk som ger ett trevligt ljusinsläpp. Välkommen!

utgångspris 625 000 kr  avgift 2 807 kr  boarea 53,5 kvm  våning 2/3 
adress skolgatan 42 a  visas 22/9 17.00-17.45 & 26/9 12.00-12.45.

2:a torvalla - Handikappsanpassat i markplan!
Väldisponerad och trivsam lägenhet med stor altan som gränsar mot grönområde. Köket 
har höj - och sänkbara skåp med goda förvaringsmöjligheter och en matplats som rymmer 
4-5 personer. Badrummet är delvis kaklat och förberett för egen tvättmaskin. Välkommen! 

utgångspris 295 000 kr  avgift 3 621 kr  boarea 65 kvm  våning 1/2 
adress östfjällvägen 9  visas 22/9 18.15-19.00 & 27/9 12.00-12.45.

3:a söder - Nyrenoverad i populära HSB Lommen!
Här bor ni lugnt och trivsamt i en mycket smakfullt renoverad lägenhet! Bostaden 
har genomgående ljusa ytskikt, helkaklat badrum med golvvärme och ett vitt mo-
dernt kök i lantlig stil. Balkongen bjuder på sjöutsikt och sol till timmen blir sen.

utgångspris 950 000 kr  avgift 2 872 kr  boarea 69,5 kvm  våning 2/3 
adress rådhusgatan 124 visas 25/9 11.00-11.45 & 28/9 11.00-11.45.


