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visning 16/9 17.00

Stor etagelägenhet med trevlig utsikt mot Storsjön!

Markplans 4:a med renoverat kök

4:A FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 53
4:A CENTRUM - STORGATAN 63 A
115,5 m2 | våning 3/3 | avg. 6 110 kr | 1 550 000 kr eller högstbjudande 99 m2 | våning 1/4 | avgift 6 143 kr | accepterat pris 950 000 kr
Stor etagefyra med centralt läge och inglasad balkong med utsikt över
Storsjön. Trivsam innergård med grillhus och lekplats! EP* = 127 kWh/m2

visning 17/9 17.00-17.30

Stor och välplanerad 4:a med 2 uteplatser. Nyrenoverat och modernt kök
som ligger i öppen planlösning med vardagsrum. Lägenheten är ljus och
modern och den har fönster mot 3 vädersträck.

visning 22/9 17.30-18.15

Sekelskiftescharm i centrum vid Österängsparken
1:A CENTRALT - PRÄSTGATAN 65
46 m2 | Våning 1/3 | Avgift 1 855 kr| Accepterat pris 875 000 kr

I vackert sekelskifteshus med fantastisk takhöjd och bevarade tidsenliga detaljer ligger
denna rymliga lägenhet med stort modernt kök och vardagsrum med härlig atmosfär
samt mycket ljunsinsläpp från höga fönster. Nyrenoverat badrum med dusch.

visning 22/9 17.00-17.30
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Välplanerad trerummare med nya ytskikt!

Rymligt bostadshus med mycket attraktivt läge

3:A CENTRALT - ALLÉGATAN 18 K
75 m2 | våning 2/3 | avgift 3 362 kr | 1 150 000 kr eller högstbjudande

ERIKSLUND - KALLKÄLLVÄGEN 12
190+220 m2 | 10 rok | tomt 993 m2 | accepterat pris 3 500 000 kr

kommande försäljning!

Med attraktivt läge vid Remonthagens rekreationsområde ligger denna mycket rymliga
villa med stora sällskapsutrymmen i lugnt barnvänligt område. Huset har en bostadsyta på
närmare 300 m2 med uthyrningslägenhet samt garage och förrådsutrymmen på 120 m2.

visning 23/9 16.30-17.15
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Påkostat praktiskt bostadshus i lantlig miljö som har det mesta

Renoverad 2:a i hjärtat av Karlslund!

NORDERÖN - NORDERÖN 143
169+53 m2 | 5 rok | tomt 2 002 m2 | accepterat pris 3 200 000 kr

2:A KARLSUND - SAMUEL PERMANS GATA 33 B
54,5 m2 | våning 3/3 | avgift 2 386 kr | 1050 000 kr accepterat pris

visning 23/9 18.00-19.00

visning

Vill du bo lyxigt på landet? På Norderön finns boendet för dig! Upplev skärgårdskänslan i denna exklusiva, ljusa, välplanerade villa med en utemiljö som måste
upplevas! Endast 25 minuter från Östersund. Välkomna. EP* = 114 kWh/m2

Ljus och fin lägenhet som ligger med soligt läge. Nyrenoverade och ljusa
ytskikt i hela lägenheten samt nytt kök. Solid förening med låg
månadsavgift. Varmt välkomna! EP* = 278 kWh/m2

Toppfräsch 2.a med öppen spis och hiss!

Stadsnära boende med lantliga kvaliteér!

2:A KARLSLUND - BROGRÄND 29
61 m2 | våning 3/3 | avgift 4 165 kr | utgångspris 1 025 000 kr

ODENSALA - SJÖGLIMTEN - ODLINGSVÄGEN
141 m2 | 4-5 rok | byggår 2015 | 3 395 000 kr

Helrenoverad lägenhet med hiss och öppen spis! Högt läge med solig balkong.
Här bor du med centralt läge till stadskärnan.

visning 17/9 16.30-17.00

Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

I nedre delen av Odensala, ett av Östersunds absolut populäraste områden,
uppförs nu 8 moderna och energieffektiva parhus men fantastisk sjöutsikt!

vänligen ring 072-740 65 55 för visning

s to rsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

Välkomna till en härligt stor trea i gott skick med nyrenoverade ytskikt och
trevlig balkong med sol från förmiddag till kväll. EP* = 139 kWh/m2

Brf Storsjö Strand
På Storsjö Strand, ett stenkast från
centrum och granne med Storsjöns
böljande vatten, har ni nu chansen
att flytta in i ett sjönära drömboende
utöver det vanliga! Lägenheterna har
genomgående hög standard och
direkt utanför dörren finner ni hissen
som snabbt och bekvämt tar er ned till
föreningens varmgarage.

51 BOSTADSRÄTTER | 1-5 ROK | 37-113 M2 | VISNING 27/9 14.00-15.30

Välkommen med din intresseanmälan till
info@storsjomaklarna.se eller ring Björn
Löfgren på tel 073-843 25 55.

Välplanerad trerummare med altan!

Vintebonat fritidshus med närhet till Hårkan

3:A LUGNVIK - FÄRGARGRÄND 14
74,5 m2 | våning 1/2 | avgift 3 895 kr | utgångspris 690 000 kr

HÄGGENÅS - HUSE 120
64 m2 | 2 rok | tomt 2 550 m2 | byggår 1985 | accepterat pris 650 000 kr
Vinterbonat välvårdat fritidshus med närhet till vackra Hårkan.
Huvudbyggnad med välutrustat kök och vardagsrum på 24 m2.
Gäststuga och stor förrådsbyggnad. Välkomna!

Trerummare med bra planlösning och bra läge i området. Eget förråd strax
utanför ytterdörren och altan med plats för bord och stolar. EP* = 175 kWh/m2

visning 18/9 12.00-12.30

visning 24/9 17.00-17.45
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Sjönära villa för dig som gillar friluftsliv på sjön

ld

Renoverad med storslagen utsikt

Välplanerad 3:a med rymlig balkong

2:A FRÖSÖN - SÖDRA STRANDVÄGEN 7
3:A TORVALLA - ANARISVÄGEN 9
PILGRIMSTAD - STATIONSVÄGEN 4
2
| våning 3/3 | avgift 2 701 kr | 800 000 kr accepterat pris 83,5 m2 | våning 4/4 | avgift 4 836 kr | accepterat pris 450 000 kr
112 m2 | 5 rok | tomt 1 340 m2 | byggår 1918 | accepterat pris 550 000 kr 54m
Med centralt läge på Frösön och storslagen utsikt liggen denna renoverade 2:a Nytt
Trivsam och ljus lägenhet med stor och solig balkong. Lägenheten är praktiskt
Här bor man endast ett stenkast från Revsundsjön där du arrenderar stranden
med båtplats och badtunna.

kök och nya fräscha ytskikt. Stabil och trivsam förening. EP* = 199 kWh/m2

visning 16/9 18.00-18.30 & 20/9 14.30-15.00

planerad och nås enkelt via hiss och har låga golvtrösklar. EP = 149 kWh/m2.

vänligen ring 072-242 33 65 för visning

Välplanerad tvårummare med bra läge!

Central välhållen villa på lugn barnvänlig gata

Strandtomt på Frösön!

Nu är denna välplanerade tvårummare redo för en ny ägare. Med ett högt och
ljust läge har lägenheten stor potential. EP* = 144 kWh/m² år

visning 22/9 17.00-17.30

Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

STUGUN - PILGRIMSVÄGEN 1
FRÖSÖN - HJÄLMTORPET 122, TOMT E
119+81 m2 | 5 rok | tomt 965 m2 | byggår 1979 | accepterat pris 675 000 kr byggrätt 170 m2 + 70 m2 | tomt 1 606 m2 | accepterat pris 1 500 000 kr

Stor välbyggd friliggande villa på välplanerad tomt i lugnt barnvänligt område. Vardagsrum med generösa fönsterpartier samt stor balkong mot söder. Kök med separat
matplats & mycket ljuisinsläpp. Gillestuga med värmande spis. Garage & hundgård.

vänligen ring 073-843 25 55 för visning!

Unikt smultronställe på Frösön i lantliga omgivningar! Här vaknar du till
vågornas kluckande och till centrum är det inte mer än 5 km! Byggrätt om
170m² i 2 våningar samt komplementsbyggnad om 70m². Välkommen!

vänligen ring 072-201 65 55 för visning

s torsj ö m äkl a rna – en engagerad fastighetsmäklare

*EP= Energiprestanda

2:A SÖDER - RÅDHUSGATAN 59 B
50,8 m2 | våning 3/3 | avgift 2 361 kr | utgångspris 595 000 kr

visning 17/9 17.15-18.00 & 22/9 16.30-17.00

Stilrent renoverad lägenhet med sjöutsikt!

ÅKERSJÖN - BRÄNNAGÅRDEN
15 rum | tomt 3 000 m2 | byggår 1960 | accepterat pris 3 500 000 kr

2,5:A CENTRALT - RÅDHUSGATAN 76 B
69 m2 | våning 3/3 | avgift 4 311 kr | utgångspris 1 050 000 kr

Välkommen till Brännagården i snösäkra Åkersjön. På fastigheten finns fem
byggnader med möjlighet att bedriva både verksamhet och uthyrning. Renoverad
huvudbyggnad med 11 rum. Hyresintäkter totalt ca 360 000 kr. Välkommen!

Trevlig gavellägenhet med högt läge och utsikt mot både sjö och park. Helrenoverat
kök med smakfulla materialval och öppen planlösning. EP* = 191 kWh/m2

visning 19/9 10.30-11.00

visning 2/10. ring 073-843 25 55 för visningstid. anmälan krävs.

Trivsamt fritidshus med charmigt läge i Bydalen!

Pittoreskt fritidshus med fantastiskt läge intill Storån!

Genuin fjällstuga med vacker omgivning i Fjällhalsen!

BYDALEN - BYDALEN 406
33 m2 | 2 rok | tomt 1 465 m2 | byggår 1964 | utgångspris 745 000 kr

HÖGLEKARDALEN - HÖGLEKARDALEN 855
30 m2 | 2 rok | tomt 1 579 m2 | utgångspris 450 000 kr

BYDALSFJÄLLEN - FJÄLLHALSEN 660
36+35 m2 | 5 rok | tomt 1 720 m2 | 1 975 000 kr eller högstbjudande

vänligen ring 072-740 65 55 för mer info & visning

vänligen ring 072-740 65 55 för visning!

På andra sidan Dammån hittar ni detta charmiga smultronställe med nyrenoverad
stuga och en öppen och trivsam tomt. Fin utsikt mot slalombacken!

vänligen ring 072-740 65 55 för mer info & visning

I trivsamma Höglekardalen hittar ni detta smultronställe som har ett unikt och
lugnt läge intill Storån. Byggnaderna är i enklare skick. Ej v/a eller el.

Trivsamt fritidshus med trevligt läge!

Charmigt fritidshus i natursköna Gräftåvallen!

Gedigen timmerstuga med tillhörande bastubyggnad, gäststuga och förråd/
vedbod. Vacker utsikt över landskapet och Drommen!

Nybyggd friggebod med trivsamt läge i Mårdsundsbodarna!

GRÄFTÅVALLEN - TVÄRÅVÄGEN 11
GRÄFTÅVALLEN - UGGLEVÄGEN 31
75 m2 | 4 rok | tomt 1 187 m2 | byggår 1994 | utgångspris 690 000 kr 42+22 m2 | 2 rok | tomt 2 278 m2 | accepterat pris 450 000 kr

MÅRDSUNDSBODARNA - ARVESUND 2:204
15 m2 | 1 rok | tomt 1 858 m2 | byggår 2013 | utgångspris 200 000 kr

Trevlig stuga med rymliga sovrum och öppen planlösning i storstugan mellan kök, I barnvänliga Gräftåvallen hittar ni detta charmiga fritidsboende. Närhet till natur, Varmt välkomna till mysiga Mårdsundsbodarna och denna nybyggda friggebod
matplats och vardagsrum. Förrådsutrymme och enklare carport!
skoterleder och skidspår finns möjligheten att förvärva en fastighet med två stugor,
med trivsamt läge. Grusad infart med plats för bil och släp!
med enklare standard. Välkommen!
vänligen ring 072-740 65 55 för mer info & visning
vänligen ring 072-740 65 55 för mer info & visning.

vänligen ring 072-242 33 65 för visning
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Fastighet med välrenoverade byggander med uthyrningsmöjlighet!

