
Bostadsguiden

Gavellägenhet med sjöutsikt, stor terrass, hiss och garage!

3:A FRÖSÖN - SIKVÄGEN 48

88,5 m2 | våning 1/4 | avgift 5 483 kr| pris 1 350 000 kr/bud

Genomgående ljus och mycket smakfull lägenhet med öppen planlösning och stora 

fönsterpartier som bjuder på en härlig utsikt över sjö och fjäll.

visning 24/11 13.30-14.15
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Rymlig villa med bra läge i området! 

 
VALLA - GÄDDVÄGEN 12

134+30 m2 | 7 rok | tomt 622 m2 | b. år 1977  | accepterat pris 2 090 000 kr 

Varmt välkomna till denna välplanerade villa med gott om sovrum, braskamin i 

vardagsrum och utsikt mot Storsjön från matplats och kök. EP* = 133 kWh/m2

visning 24/11 12.00-13.00 & 28/11 16.00-17.00

Välplanerat i barnvänligt område!

TORVALLA - KRONOJÄGARVÄGEN 5

127 m2 | 6 rok | tomt 812 m2 | byggår 1986 | accepterat pris 1 975 000 kr

Välskött och energisnål villa belägen i ett barnvänligt villaområde nära skola, dagis, 

mataffär och bussförbindelser. Varmt välkommen! EP* = 103 kWh/m2

visning 24/11 10.45-11.30

Fräscht med fantastisk utsikt!

3:A HORNSBERG - HORNSGATAN 26 B

74,8 m² | våning 3/3 | avgift 3 032 kr| accepterat pris 850 000kr

Välkommen till en riktigt ljus och trevlig lägenhet med balkong och fantastisk utsikt. 

Lägenheten har fräscha ytskikt och helkaklat badrum. EP* = 152 kWh/m²  

visning 20/11 16.30-17.15 & 24/11 10.00-10.45

 

sökuppdrag!

För kunds räkning 

söker vi representativt boende 

i Eriksberg eller Karlslund.

min 200 m2 | max 6 mnkr

Ring 063-10 65 55 för mer 

information.



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Smakfullt med bergvärme och ski-in/ski-out! 

HOVDE - HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY 
99 m2 | 4 rok  | tomt 1 371 m2 | byggår 2012 | accepterat pris 2 500 000 kr

Välkommen till en riktigt rymlig och välplanerad fjällstuga med både golvvärme och bastu. 
Stugan ligger högt och bjuder på en fantastisk utsikt över dalen.

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

Nytt tomtområde i Bydalsfjällen!

HOVDE - HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY
 stl 1 090-2 217 m2  | byggrätt 280 -320 m2  bta | priser fr 650 000 kr
Nu har ni möjlighet att bygga ert drömhus med fantastiskt läge på Hovdehögens 

fjällsluttning. Anslutningsavgift för V/A och el ingår i tomtpriset.
Läs mer på www.storsjömäklarna.se

Gediget timmerhus med fantastisk utsikt!

MOVÄGEN 7 - GRÄFTÅVALLEN
63+30 m2  | 4 rok | tomt 1 495 m2  | b. år 1975/2001 | acc. pris 1 525 000 kr

Mysigt timmerhus med äkta stugkänsla och bra läge vid vändplan. Här bjuds man på 
golvvärme i hall och badrum samt braskamin som ger mysfaktor. Välkomna!

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

Möblerat med ski-in/ski-out!

4:A HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY
68,8 m² | våning 1/2 | avgift 1923 kr| accepterat pris 1 900 000 kr

Lägenhet i toppskick med helkaklat badrum, bastu, modern öppen planlösning samt 
en stor solsäker altan som bjuder på en härlig utsikt över Bydalsfjällen. 

vänligen ring 063-10 65 55 för visning

Färdigplanerad tomt med suveränt ski-in/ski-out läge

VÄSTFJÄLLET - BYDALEN
tomt 1 157 m² | pris 800 000 kr/bud

Detta är en av de sista och bäst belägna tomterna i området västfjället!  Tomten är 
färdigplanerad med både vatten och avlopp framdraget. Varmt välkomna!

vänligen ring 063-10 65 55 för visning

Suveränt läge i Bydalsfjällen!

4 & 5 ROK - HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY
72-84 m2 | avgift ca 1 884 kr-2 184 kr | pris ca 2 160 000 kr-2 420 000 kr

Med bästa läge intill Drommen uppförs nu moderna och smakfulla lägenheter med 
full takhöjd, storslagen utsikt, kamin och ski in-ski out! Inflyttning våren 2013.

Läs mer på www.storsjömäklarna.se

Stort fritidshus i barnvänliga Gräftåvallen!

GRÄFTÅVALLEN - GRÅBERGSVÄGEN 17
87+20 m2 | 5 rok | tomt 2 000 m2 | byggår 1991 | pris 950 000 kr/bud
Välbyggt fritidshus med rejält kök och öppen planlösning mot allrummet. Här finns

braskamin, bastu och fyra sovrum. Goda uthyrningsmöjligheter finns. Välkomna!

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

Trivsam tomt med påbörjad byggnation!

KLEVFJÄLLSBYN - GRÄFTÅVALLEN
ovikens-rörön 1:212 | tomt 1 998 m² | accepterat pris 450 000 kr

Nu har ni chansen att förvärva en trevlig tomt i Klevfjällsbyn med stor potential. Här 
finns idag en friggebod, garage/förråd, bastu, badtunna och påbörjad grund.

vänligen ring 063-10 65 55 för visning
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Nyckelfärdig fjällstuga i Bydalsfjällen!

HOVDE - HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY
53,8 m2  | 3 rok | byggår 2012 | pris 1 800 000kr/bud

Under hösten kommer två riktigt trevliga och välplanerade stugor uppföras på 
Hovdehögens fjällsluttning. Stor altan med suveränt solläge, kamin och ski-in/ski-out.

Läs mer på www.storsjömäklarna.se



storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Låg avgift med suveränt läge!

2:A BLOMÄNGEN -  KRONDIKESVÄGEN 40 A
57,5 m2 | våning 1/3 | avgift 2 523 kr | accepterat pris 450 000 kr

Tillfälle att förvärva en tvåa med äldre charm och låg avgift ett stenkast från Tegelplan. 
Renoveringschans med möjlighet att sätta er egen prägel! EP* = 137 kWh/m2

visning 19/11 11.30-12.00

Renoverad med solsäker balkong!

2:A BLOMÄNGEN -  S. TORLANDSGATAN 20 C
67 m² | våning 1/3 | avgift 2 855 kr | accepterat pris 700 000 kr

Välkommen in och titta i denna ljusa lägenhet med nyligen renoverat kök. Den trevliga 
balkongen  ligger mot innergården i bästa sydvästläge. EP* = 146 kWh/m2

visning 20/11 17.45-18.30

Trevligt fritidshus i Åkersjön!

ÅKERSJÖN - ÅKERSJÖN 157
62 m2 | 3 rok | tomt 2 788 m2 | byggår 1983 | accepterat pris  575 000 kr

Gedigen stuga med trivsam storstuga, eldstad och en härligt stor altan. Tomten är 
stor och har ett bra läge inom området med närhet till skoterled. Välkomna!  

vänligen ring 063-10 65 55 för visning

Bygg nytt i populärt område!

VALLA - LAKEVÄGEN 7
tomt 1 000 m² | pris 550 000 kr/bud

Villatomt med bra läge och med närhet till det mesta så som skola, dagis, buss och 
välsorterad livsmedelbutik. Till Storsjön är det bara några hundra meter.

vänligen ring 063-10 65 55 för visning

Renoverat med fin utsikt och bergvärme!

HÄGGENÅS - ÖSTERÅSEN 291
125+29 m2 | 6 rok | tomt 1 921 m2 | b. år 1982 | accepterat pris 1 175 000 kr

Trivsam villa i barnvänliga Österåsen med närhet till natur och friluftsliv. Kök och 
badrum har renoverats de senaste åren. Välkommen! EP* = 31 kWh/m2

visning 24/11 14.00-15.00 

Bygg nytt granne med Storsjön!

FILLSTA - FILLSTA 312

tomt 2 735 m² | pris 720 000 kr/bud
Ljus och trevlig villatomt med underbart läge och vacker sjöutsikt. Här får byggas ett enplans-

hus på maximalt 200 kvm och V/A finns färdigt att ansluta sig till. 

vänligen ring 063-10 65 55 för visning!

Med egen ingång och uteplats!

2:A LILLSJÖN - ÄRTVÄGEN 103
51 m² | våning 1/2 | avgift 2472 kr | accepterat pris 375 000 kr

Välkommen till en välplanerad och trivsam lägenhet i en av Östersunds mest välskötta 
föreningar. Här bor ni bekvämt på markplan med både gräsmatta och uteplats. 

vänligen ring 063-10 65 55 för visning

Bygg nytt med utsikt över Storsjön!

BRUNFLO - GRYTAN 444

tomt 1 358 m² | pris 375 000 kr/bud
Med gång- och cykelavstånd till Brunflo och 10 minuter från Östersund är detta ett 

utmärkt läge. Positivt förhandsbesked finns för byggnation av enbostadshus.

vänligen ring 063-10 65 55 för visning

Låg avgift och närhet till centrum

2:A ODENSLUND  - RÅDHUSGATAN 61E 

50,8 m² | våning 1/3 | avgift 1962 kr | accepterat pris 630 000 kr
Välkommen till en riktigt trevlig lägenhet med ljusa fräscha ytskikt och balkong. Stabil 

förening belägen några minuter från centrum. EP* = 154 kWh/m2

visning 19/11 16.30-17.15 & 22/11 12.00-12.30

Rymligt med uthyrningsdel!

RISSNA - RISSNA 127
136+270 m2 | 5 rok | tomt 3 605 m2 | b. år 1966 | accepterat pris 325 000 kr 

Välkommen till en charmig villa med luftig planlösning och fantastiska 
förrådsutrymmen. Möjlighet till flera uthyrningslägenheter. EP* = 71 kWh/m2

visning 21/11 16.00-16.45 & 24/11 10.00-10.45
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Balkong och nyrenoverat badrum!

2:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 20 B
58 m² | våning 2/3 | avgift 2  711 kr | accepterat pris 665 000 kr

Välkommen till en ljus och trivsam lägenhet med bra planlösning, balkong samt 
nyrenoverat badrum med tvättmaskin. EP* = 164 kWh/m2

visning 20/11 16.30-17.15 & 23/11 11.30-12.00

Gavelradhus med nytt kök 

3:A TORVALLA - RAPSVÄGEN 58
96,9 m² | avgift 5 411 kr | accepterat pris  465 000 kr 

Trivsamt gavelradhus i populära Ängsmon. Nytt och fräscht renoverat kök och två uteplatser. 
Närhet till dagis, bussar och motionsspår. EP* = 165 kWh/m2

visning 24/11 12.00-12.45 & 28/11 11.00-11.30
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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

hannah widholm
Reg. fastighetsmäklare.
tel 063-10 65 55, 072-242 33 65
e-post hannah@storsjomaklarna.se

svante andreasson 
Marknad/Ekonomi, Ek. Mag.
tel 063-10 65 55, 072-729 65 55
e-post svante@storsjomaklarna.se
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Renoverat badrum och stor inglasad veranda
TORVALLA-DROMMENVÄGEN 4

136 m2 | 5 rok | tomt 798 m2 | byggår 1984 | pris 1 950 000 kr/bud
Välkomna till denna välplanerade villa med renoverat badrum, inglasad veranda och 

suveränt läge i området. Trädgård med eget jordgubbsland! EP* = 125 kWh/m2

vänligen ring för visning!

Fler attraktiva bostäder hittar ni på www.storsjömäklarna.se

storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Hörntomt och inglasad altan!
 VÄSTRA ODENSALA - SPJUTVÄGEN 18

119 m2 | 5 rok | tomt 585 m2 | byggår 1971 | accepterat pris 1 775 000 kr
Välkommen till en trevlig familjevilla belägen på hörntomt i mycket omtyckta kvarter. 

Här bor ni bekvämt med närhet till buss, matvarubutik, skolor och dagis!

visning 21/11 12.00-12.30 & 24/11 12.00-12.45

Snart är det jul igen!
Årets julklapp…
...till dig som köpt eller sålt via oss under 2012.

Den 11 december 15.30 - 17.30 är ni varmt välkomna till Hamngatan 13 

för att dricka lite glögg och hämta en fin gran hos tomten.

Boka din gran genom att skicka ett mail med namn och telefonnummer 

till info@storsjomaklarna.se (senast den 30/11)

…till dig som ska sälja en bostad.

✁


