
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 55
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.

Vårnyheter från 
Storsjömäklarna!

12-13 maj
stor visningshelg

Extra exklusiv bostadsbilaga
Extra sidor sjönära boende 

Extra marknadsföring 



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Vi på Pontus har utformat trivsamma textila miljöer i 75 år! 
Vi vet att god design handlar om mer än det vi kan se. Därför har vi både stil, kvalité och miljö i åtanke, när vi väljer 
material. Vi kommer hem till dig eller till ditt företag, ger förslag och måttar. Vi har egen syateljé och montörer som 
skruvar stänger och hänger upp din nya textila inredning. Enkelt eller hur? 

KVALITÉ, STIL
& OMTANKE

P
O

N
T

U
S                                                           

H
O

M
E

/W
O

R
K

       

Gavelläge och renoverat kök!

4:A KARLSLUND - TANNHÖJDSVÄGEN 5 H
104 m2+ 26 m2 | avgift 5 25o kr | pris 1 595 000 kr/bud

Välkommen till detta trivsamma bostadsrättsradhus med smakfullt reno-
verat kök från Ballingslöv och öppen planlösning i omtyckta Karlslund!

visning 19/4 16.30-17.30 & 24/4 12.00-12.30

BR-radhus med egen salong

5:A ANARISVÄGEN 109
117 m2 | 5 rok | avgift 6 350 kr | pris 575 000 kr/bud

Trivsamt renoverat radhus med möjlighet att driva egen verksamhet hemma. Inglasad 
altan och välskött trädgård med växthus. Förskola precis bredvid och eget garage.

visning 18/4 18.00-18.45 & 20/4 12.30-13.00

Gavellägenhet mot grönområde!

3:A KÖRFÄLTET - KRUTVAKTARGR. 28
84 m2 | våning 2/3 | avgift 3 446 kr | pris 550 000 kr/bud
Välkommen till en gavellägenhet med bästa läge på Körfältet. Balkongen bjuder 

på en härlig utsikt över grönområden. Visst renoveringsbehov. 

visning 19/4 16.30-17.15 & 23/4 11.15-11.45

Engelska radhusen i Karlslund

4:A LÄGDEVÄGEN 3 A
93,5 m2+ 32 m2 | uteplats 28 m2  | avg. 4 614 kr | pris 1 675 000 kr/bud
Äntligen finns ett av de populära engelska radhusen i Karlslund till salu. Det trevliga 

radhuset ligger fritt på gaveln, har öppen spis, nyrenoverat kök och carport. 

visning 19/4 18.00-18.45 & 23/4 12.30-13.00

Inglasat uterum med bubbelpool!

 TORVALLA - KVISTVÄGEN 13
112 m2 | 4 rok | tomt 911 m2 | byggår 1985 | pris 1 975 000 kr/bud
 Granne med skogen i hjärtat av omtyckta Skogsmon ligger denna välplanerade enplansvilla 

med kamin och inglasat uterum med bubbelpool! Välkommen!

visning 21/4 10.00-11.00 & 26/4 12.00-12.30

Insynsskyddat radhus med garage i Torvalla

4:A STAMVÄGEN 66
102 m2+ 10 m2 | avgift 6 488 kr | pris 325 000 kr/bud

br-radhus med insynsskyddad och solsäker altan granne med skogen. Här bor man 
bekvämt nära skola, dagis och bussen som tar dig in till stan. Välkommen!

visning 18/4 16.30-17.15 & 20/4 11.30-12.00



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

Trivsamt med fantastisk utsikt!

LIT - FJÄL 178
135 m2 | 5 rok | tomt 2 713 m2 | byggår 1981 | pris 1 250 000 kr/bud

Trivsamt hus med närhet till natur och en fantastisk utsikt över Indalsälven.
På fastigheten finns också ett stort garage, lekstuga och redskapsbod.

visning 21/4 12.30-13.30 & 25/4 17.00-18.00

Charmigt med renoverat kök!

GRÄFTÅVALLEN - VIDEVÄGEN 6
75 m2 | 3 rok | tomt 1 742 m2 | byggår 1966 | pris 695 000 kr/bud

Välkommen till ett välskött fritidshus med både skotergarage och förrådsbyggnader. 
Stugan bjuder på renoverat kök och badrum, öppen spis samt en stor altan.  

ring 072-740 65 55 för visning

Ljust med stor balkong!

3:A FRÖSÖN - FRÖJAVÄGEN 10 A
75 m2 | våning 2/3 | avgift 3 424 kr | pris 695 000 kr/bud

Välkommen till en ljus och trivsam gavellägenhet med ljusa ytskikt, 
ny ekparkett, stor balkong och el som ingår i avgiften. 

visning 21/4 13.45-14.30 & 25/4 17.45-18.15

Välrenoverat i omtyckta kvarter!

BLOMÄNGEN - MARIAVÄGEN 30 H
79 m2+ 35 m2 | 4 rok | tomt 655 m2 | byggår 1955 | pris 2 150 000 kr/bud

Välkommen till detta trivsamma och välrenoverade kedjehus beläget vid lugn
 återvändsgränd endast 10 minuters gångväg från centrum! 

visning 21/4 15.15-16.15 & 25/4 16.30-17.15

Välplanerat med bästa läget!

3:A BYDALEN - BRF SOLEN
50 m2 | våning 1/2 | avgift 2 170 kr | pris 975 000 kr/bud
Välkommen till en trivsam lägenhet i Bydalen med perfekt läge strax nedanför 

skidliften och Bydalens värdshus. Goda uthyrningsmöjligheter finns!

ring 072-740 65 55 för visning

Välskött med bra planlösning!

ÖSTRA ODENSALA - UGGLEVÄGEN 4
110 m2+134 m2 | 6 rok | tomt 732 m2 | byggår 1975 | pris 2 350 000 kr/bud

Välkommen till en rymlig och välskött villa med bra planlösning och plats för den stora 
familjen. Närhet till skog, motionsspår, dagis och kommunikationer.

ring 072-201 65 55 för visning



fo
rm

 d
es

ig
n

 d
el

i 
 f

ot
o 

m
ik

ae
l 

fr
is

k
  

tr
yc

k 
d

au
s

Östra Odensalas snyggaste!

 ÖSTRA ODENSALA - VRÅKVÄGEN 8
154 m2+ 90 m2 | 8 rok | tomt 939 m2 | byggår 1975 | pris 2 750 000 kr/bud

Vi har nu nöjet att erbjuda denna rymliga och stilfullt renoverade villa som erbjuder 
modern öppen planlösning, två kaminer och pool! Missa inte detta hus!

visning 21/4 12.00-13.00 & 25/4 12.00-12.45

Gård i Husås med jakt- och fiskerätt!

HUSÅS - HUSÅS 450
86 m2+ 96 m2 | 4 rok | tomt 93 720 m2 | byggår 1959 | pris 950 000 kr/bud

Idyllisk gård i Husås med storslagen utsikt över landskapet. Till fastigheten hör drygt
9 ha mark och boningshuset har under de senaste åren renoverats med omsorg.

visning 21/4 14.15-15.15 & 25/4 18.45-19.45

Renoverad källare med Nivell-system

 VALLA NORRA - SIGURDS VÄG 1
104 m2+ 140 m2 | 5 rok | tomt 722 m2 | byggår 1974 | pris 2 400 000 kr/bud

Välkommen till en välrenoverad villa, granne med skogen i barnvänliga Valla Norra!                                    
Helt nyrenoverad tvättstuga och gillestuga med Nivellgolv.

visning 23/4 17.00-18.00 & 25/4 12.00-12.45

Renoveringschans på markplan

1 ROK KÖRFÄLTET - KRUTVAKTARGR. 5
44 m2 | våning 1/3 | avgift 2 106 kr | pris 250 000 kr/bud
Gavellägenhet på markplan med bra planlösning. Lägenheten är grundrenoverad 

så här finns alla möjligheter att inreda ytskikten efter eget tycke och smak. 

visning 24/4 12.00-12.30 & 25/4 17.00-17.45

Stor tomt med härlig utsikt!

 VALLA - VALLAGATAN 16
85 m2+ 34 m2 | 4 rok | tomt 2 235 m2 | byggår 1958 | pris 1 650 000 kr/bud

Charmig villa med stor potential på en stor och helt underbar tomt. Utsikt över                                 
Annersia och viss sjöglimt. På tomten finns både garage och förråd.

visning 24/4 17.00-18.00 & 26/4 12.00-12.45

Trivsam enplansvilla med garage!

ÅS - TÄNGTORPET 243
135 m2+ 52 m2 | 5 rok | tomt 2 053 m2 | byggår 1981 | pris 1 175 000 kr/bud
Trevlig villa med stora sällskapsytor, rymligt kök och fyra sovrum. Badrummet är helkaklat 

och utrustat med golvvärme. Varmbonat garage med förrådsdel.

visning 21/4 10.30-11.30 & 26/4 17.00-18.00


