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storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

östra odensala - Barnvänligt och naturnära! 
Vid en lugn återvändsgränd ligger denna trivsamma villa med köket bekvämt på en-
tréplan. Huset är ljust och välplanerat och i vardagsrummet sprider braskaminen ett 
trevligt sken. Den plana tomten passar utmärkt för både studsmatta och badminton. 
utgångspris 1 875 000 kr  boarea 155 kvm  b1area 15 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1975  tomtarea 602 kvm 
adress ringduvevägen 13  visas 22/1 13.45-14.45 & 27/1 12.00-12.45

torvalla - Välplanerat och fräscht radhus! 
Välkommen till detta trevliga radhus med lugnt läge i barnvänliga fjällmon med när-
het till skolor och dagis. Tomten gränsar mot ett luftigt skogsparti och i det välskötta 
området finns lekplats, fotbollsplan, skidspår och goda bussförbindelser.
utgångspris 1 400 000 kr  boarea 127 kvm  b1area 5 kvm 
antal rum 5 rok  byggår 1982  tomtarea 172 kvm 
adress gåsenvägen 5 visas 21/1 15.45-16.30 & 26/1 12.00-12.30

2:a torvalla - Rymligt med stor och solig balkong! 
Välkommen till en rymlig tvårummare med stor balkong som erbjuder sol mellan 
kl. 12-19. Lägenheten har en egen ingång med kapprum belägen i markplan och i det 
rymliga ljusa köket ryms utan problem ett matbord för sex personer.
utgångspris 200 000 kr  avgift 4 129 kr  boarea 73 kvm  våning 2/2  
adress anarisvägen 5  visas 18/1 17.00-17.45 & 20/1 11.15-12.00

4:a frösön - Lägenhet i två plan i barnvänliga Valla! 
Välkommen till denna trivsamma lägenhet i två plan med egen trädgårdstäppa, två 
egna uteplatser och stor balkong! Lägenheten har genomgående ljusa ytskikt och ett 
smakfullt nyligen renoverat badrum med kakel och klinker i neutrala färger.
utgångspris 750 000 kr  avgift 5 904 kr  boarea 116,5 kvm  våning 1/2  
adress frimans väg 65  visas 21/1 10.30-11.15 & 24/1 16.30-17.00

lit - Välrenoverad villa i Sörefors! 
Välkommen till ett mycket trivsamt och välrenoverat hus beläget ett stenkast från 
Hårkan. Huset ligger på en stor plan tomt och har under åren genomgått en sällsynt 
lyckad renovering med bla två smakfullt helkaklade badrum. 
utgångspris 1 700 000 kr  boarea 149 kvm  antal rum 6 rok  
byggår 1991  tomtarea 2 450 kvm adress sörefors 130  
visas 22/1 10.00-11.00

bringåsen - Välbyggd villa med garage!
Välkommen till en charmig villa med underbar trädgård! Lugnt barnvänligt läge med 
närhet till skola och dagis. Villan är välplanerad och passar perfekt för den stora famil-
jen. Köket bjuder på en vacker vedspis och i vardagsrummet finns en öppen spis.
acceptpris 1 900 000 kr  boarea 171 kvm  antal rum 6 rok  
byggår 1982  tomtarea 2 090 kvm adress lungre 157  
visas 21/1 10.00- 11.00 & 25/1 17.00-18.00

3:a körfältet - Med perfekt planlösning och balkong!
Välkommen till en mycket ljus och trevlig lägenhet med gång- och cykelavstånd till 
centrum såväl som till Lillänge. Köket erbjuder gott om förvaring och matplatsen 
rymmer utan problem sex glada vänner kring bordet. 
utgångspris 550 000 kr  avgift 3 491 kr  boarea 84 kvm  våning 3/3  
adress hovslagargränd 17  visas  23/1 17.00-17.45 & 25/1 12.00-12.45

3:a körfältet - Med hiss och renoverat kök och badrum!
Välkommen till en trivsam lägenhet med smakfullt helkaklat badrum med egen tvätt-
maskin, ett toppenfint kök och en rymlig balkong med utsikt mot grönområde. His-
sen tar dig bekvämt upp till lägenheten och direkt ner till tvättstugan i källaren.
utgångspris 650 000 kr  avgift 4 015 kr  boarea 82,5 kvm  våning 4 
adress reveljgränd 25 a  visas 19/1 17.45-18.15



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

3:a odenslund - Med öppen planlösning, hiss och balkong!
Välkommen till denna trivsamma gavellägenhet med öppna ytor, ljusa ytskikt och 
högt i tak. Charmigt kök med gott om förvaring och matplats som rymmer 4-6 perso-
ner. Balkongen bjuder på härlig utsikt över storsjön och den lummiga innergården.
utgångspris 950 000 kr  avgift 3 708 kr  boarea 72 kvm  våning 2/3 
adress skolgatan 40  visas 22/1 13.15-14.00 & 25/1 12.00-12.45

2:a odenslund - Med öppen planlösning och balkong!
Välkommen till denna öppna och ljusa lägenhet i lugna och omtyckta kvarter! En ge-
nomgående generös takhöjd i kombination med vita väggar och en öppen planlösning 
ger ett fantastiskt ljus och härlig rymd i hela bostaden. Balkongen bjuder på fjällutsikt. 
utgångspris 650 000 kr  avgift 2 992 kr  boarea 60,5 kvm  våning 1/2 
adress skolgatan 46 b  visas 19/1 16.30-17.00

2:a blomängen - Välplanerat på bottenplan!
Välkommen till en trivsam tvårummare med närhet till service, kommunikationer, skola 
och universitet. Badrummet renoverades av föreningen 2001 och är utrustat med egen 
tvättmaskin. Lägenheten är välhållen men har äldre ytskikt och är i behov av lite kärlek. 
utgångspris 395 000 kr  avgift 2 640 kr  boarea 57,5 kvm  våning 1/3  
adress norra torlandsg 17 a  visas 22/1 11.15-12.00 & 26/1 12.00-12.45

3:a centralt - Topprenoverat på kyrkgatan med hiss! 
Välkommen till en smakfullt nyrenoverad trerummare belägen centralt i stan högst upp 
i huset med hiss. Lägenheten bjuder på öppen planlösning mellan kök och vardagsrum 
med fönster i två väderstreck och inglasad balkong.
utgångspris 1 400 000 kr  avgift 3 302 kr  boarea 78 kvm  våning 4/4  
adress kyrkgatan 29 a  visas 18/1 18.30-19.15 & 20/1 12.45-13.30

2:a odenslund - Välplanerad med hiss och balkong!
Här bor du i en välplanerad lägenhet med härlig balkong som bjuder på solläge från 
förmiddag till sen kväll. Trevligt kök med rostfria vitvaror och plats för matbord. Var-
dagsrummet har ett vackert burspråk som ger ett trevligt ljusinsläpp. Välkommen!
utgångspris 590 000 kr  avgift 2 878 kr  boarea 53,5 kvm  våning 2/3 
adress skolgatan 42 a  visas 22/1 14.15-15.00 & 24/1 12.00-12.45

2:a karlslund - Med balkong och tvättmaskin!
Ett stenkast från matmästaren hittar ni denna trivsamma tvåa med högt i tak, nya 
ytskikt och mysigt kök. Från vardagsrummet som har ett vackert omslipat parkettgolv nås 
balkongen med härlig utsikt mot innergården. Välkommen!  
utgångspris 690 000 kr  avgift 2 272 kr  boarea 53,5 kvm  våning 2/3 
adress samuel permans gata 33 c  visas 19/1 12.00-12.45 & 22/1 10.00-10.45

3:a blomängen - Trevlig med öppen planlösning!
Välkommen till en trivsam trea med balkong, helkaklat badrum och öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum. Charmigt kök med matplats som rymmer 6 personer och 
stor hall med gott om förvaring i en hel garderobsvägg. 
utgångspris 765 000 kr  avgift 3 188  kr boarea 69,5 kvm våning 3/3  
adress norra torlandsg 17 b  visas 22/1 12.15 - 13.00 & 24/1 16.00-16.45

4:a frösön - Rymligt med balkong och låg avgift!
På första våningen hittar ni denna välplanerade fyrarummare med gavelläge och stor 
potential. Badrummet är renoverat av föreningen 2001 och är utrustat med egen tvätt-
maskin. Från vardagsrummet nås balkongen som bjuder på härlig utsikt över Storsjön. 
utgångspris 750 000 kr  avgift 2 785 kr  boarea 94,1 kvm  våning 1/3 
adress hornsgatan 19 a  visas 19/1 17.00-17.45 & 21/1 15.15-16.00



optand - Idyllisk jordbruksfastighet med skog!
Vi har nöjet att erbjuda denna idylliska jordbruksfastighet med flertalet Faluröda byggna-
der pittoreskt omgivna av gärdsgård mitt i hjärtat av Optand! Gården ligger endast 15 min 
bilväg från Östersund och erbjuder fantastiska friluftsmöjligheter och närhet till naturen.
utgångspris 2 550 000 kr  boarea 147 kvm  b1area 12 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1909/1990  tomtarea 88 685 kvm 
adress optand 934 visas 21/1 14.00-15.00 & 25/1 12.00-13.00

funäsdalsfjällen - Nybyggt med enastående utsikt!
Högt uppe, 815 möh, nästan vid trädgränsen ligger detta fina fritidshus som bjuder på 
en fantastisk panoramavy över fjällvärlden och ljusnans dalgång. Huset är toppmodernt 
och ligger med bästa läge mitt i skidåkarnas eldorado Bruksvallarna.  
utgångspris 3 900 000 kr  boarea 120 kvm  b1area 34 kvm 
antal rum 5 rok  byggår 2011  tomtarea 1 254 kvm 
adress högfjällsvägen 7 ring 063-10 65 55 för visning

frösön - Omsorgsfullt och smakfullt renoverat!
Välkommen till denna omsorgsfullt renoverade och trivsamma villa! Här bor ni med 
härlig utsikt och suveränt läge nära skola, dagis och busshållplats! Så sent som 2010 
genomgick nedervåningen en omfattande renovering med ett synnerligen lyckat resultat!
utgångspris 2 550 000 kr  boarea 140 kvm  b1area 88 kvm 
antal rum 6 rok  byggår 1973  tomtarea 1 546 kvm 
adress fritzhemsgatan 48 visas 21/1 12.00-13.00 & 24/1 12.00-12.30

lit - Spännande radhus med egen brygga! 
Ta tillfället i akt att bli ägare till detta charmiga radhus med ett av Lits bästa lägen. Här 
bor ni på första parkett med en stor härlig uteveranda och egen brygga med plats för 
båten. På gården finns carport och på framsidan av huset finns ett förråd. 
utgångspris 825 000 kr  boarea 113 kvm  antal rum 4 rok 
byggår 1984 tomtarea 126 kvm  adress östersundsvägen 2 k  
visas 21/1 11.30-12.30 & 24/1 17.30-18.30

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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marieby - Idyllisk jordbruksfastighet med skog och jakträtt!
Denna fantastiska gård har anor från 1907 och har under årens lopp renoverats med om-
sorg. Huset bjuder på stora sällskapsrum med eldstäder och ett stort lantkök med ved-
spis. Bergvärme är nyligen installerat och här finns ett stort dubbelgarage med elportar.
utgångspris 2 475 000 kr  boarea 272 kvm antal rum 5 rok 
byggår 1907 tomtarea 187 400 kvm adress vålbacken 310  
visas 21/1 13.30-14.30 & 26/1 17.00-18.00

4:a centralt - Vacker sekelskiftesvåning anno 1890! 
Den anrika våningen bjuder på en ovanligt bra planlösning samt förstklassiga sekelskif-
tesdetaljer bevarade såsom högt till tak, höga golvsocklar, vackra spegeldörrar och ljuvligt 
höga fönster. Våningen har tre sovrum varav ett med vacker kakelugn. 
utgångspris 1 925 000 kr  avgift 4 167 kr  boarea 109 kvm  våning 1/3  
adress residensgränd 27 a  visas 22/1 12.00-12.45 & 26/1 16.20-17.15


