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Genomgående renoverat!

FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 44
128+60 m2 | 4 rok | tomt 1 230 m2 | accepterat pris 3 975 000 kr

Med bästa läge på Frösön med gångavstånd till förskola, skola 
och stadskärnan ligger detta genomgående renoverade bostadshus 

på insynsskyddad trevlig trädgårdstomt.    
visning 21/8 13.45-14.45. anmäl till 073-843 25 55

 

Utsikt över Storsjön!

4:A CENTRALT - RESIDENSGRÄND 6 B
106 m2 | vån 2/3 | avgift 1 413 kr | accepterat pris 4 900 000 kr

Representativ unik lägenhet med fantastiskt läge, representativa 
sällskapsutrymmen och mycket låg månadsavgift. 

visning 21/8 15.15-15.45. anmäl till 073-843 25 55
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Välskött villa friliggande villa med närhet till skogen! 

BRUNFLO - TOLVMANSVÄGEN 7 
127+67 m2 | 5 rok,  | tomt 2 189 m2 | accepterat pris  2 400 000 kr 
Trevlig familjevilla på återvändsgatan med prunkande trädgård.  Här bor du granne 

med skogen och utan insyn från någon granne. Genomgående välskött fastighet 
såväl invändigt som utvändigt. Fastigheten har såväl fjärrvärme som fiber installerat.

visning 22/8 10.30-11.30 anmäl till 072-242 33 65

Helrenoverad lägenhet endast ett stenkast från city!  

3:A KARLSLUND - BROGRÄND 28 B
73 m2 | våning 2/3 | avgift 4 636 kr | accepterat pris 1 700 000 kr 
Ljus och välplanerad lägenhet där elen ingår! En lägenhet för alla som uppskattar 

diskret stil och finess. Rofylld omgivning med ypperligt läge. Bostaden har tidigare 
renoverats med genomgående ekparkettgolv och vitmålade väggar.

ring 072-242 33 65 för visning

Charmig gård i trevliga Berge!

BRUNFLO - BERGE 260
120 m2 | 5 rok  | tomt 41 475 m2 | utgångspris 2 750 000 kr

Varmt välkomna till denna charmiga och mysiga gård i Berge. Här finns alla 
möjligheter att skapa sig sitt drömboende i en fantastisk miljö. Mer lantligt läge 

än så här får man inte och samtidigt är det gångavstånd ner till Brunflo centrum. 
visning 21/8 11.30-13.00

Modernt och nyproducerat!

2:A LUGNVIK - FOLKSKOLVÄGEN 9 L
53 m2 | våning 1/3 | avgift 2 538 kr | accepterat pris 1 560 000 kr

Modern lägenhet med god standard som har altan mot sydväst. Badrum 
med klinker och golvvärme. Utrustat med tvättmaskin och torktumlare.
visning 21/8 12.45-13.15. anmäl till 073-843 25 55

Räkna med lite mer av allt!
När Storsjömäklarna startades ville vi ge våra kunder lite mer än vad köpare och säljare i Östersund var vana vid. Större engagemang, bättre 
tillgänglighet, bättre bilder, bättre presentationer och självklart bättre betalt. Efter mer än 12 år gäller detta fortfarande. Allt fler bostadssäljare 
väljer Storsjömäklarna, en helt fristående och lokal mäklarbyrå i Östersund som inte tillhör någon franchisekedja. Vi har nu också utökat och 
förstärkt vårt team och är bättre rustade än någonsin för att ta hand om dig som kund.

Storsjömäklarna är en aktiv mäklarbyrå. Vi driver vår marknadsföring med modern teknik där effekten blir som bäst. 
Vår moderna och lokalt producerade hemsida är en central del.  Vi jobbar även aktivt och framåt med sociala 
medier såsom Facebook & Instagram. Det är i dessa medier som framtiden ligger och där kommer vi att 
fortsätta vara i framkant.

Går du i säljartankar eller funderar över vad din bostad kan vara värd? Tveka inte att kontakta mig eller någon av 
mina kunniga kollegor, så får vi berätta vad vi kan göra för just dig och din bostad. Östersund är en fantastisk stad 
att bo och verka i. Här bor vi granne med storslagen natur och mitt i navet för några av Sveriges, 
kanske Europas bästa skiddestinationer.

Östersunds stora utbud av sport- och friluftsaktiviteter är ytterligare goda argument för att bo här. För att få fler att 
flytta till Östersund krävs också att vi kan erbjuda attraktiva bostäder. Det kan vi. Vi har ett brett utbud av villor och 
bostadsrätter på efterfrågade adresser. Vi släpper inom kort också ett nyproduktionsprojekt på Storsjö strand.

Drömmer du om ett nytt boende eller funderar på att sälja din bostad? Vi finns här för dig, även efter den 
stundande visningshelgen, som förhoppningsvis kommer att bjuda på blå himmel och strålande sol. 
Jag och mina kollegor hoppas att vi kommer att ses då.

Välkomna till Storsjömäklarna 
- Den helt lokala byrån som tål att jämföras!

björn löfgren Partner, Reg. fastighetsmäklare
tel  073-843 25 55 | e-post  bjorn@storsjomaklarna.se

budgivning påg
år
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Rymlig villa för er med visioner! 

FRÖSÖ-BERGE - TANNE 125
180 m2 | 4 rok | tomt 4 745 m2 | accepterat pris 2 950 000 kr

På stor tomt om 4 745 kvm står en rymlig villa från 1925 som väntar 
på en rejäl uppdatering, med ett lantligt läge endast 5 km från 

Östersunds centrum. Bergvärme installerades 2004. 
visning 21/8 12.00-13.00. anmäl till 070-257 88 22

Lantlig miljö!

OVIKEN - MO 431
88 m2 | 3 rok | tomt 1 146 m2 | accepterat pris 950 000 kr

I stillsam lantlig miljö med vacker utsikt över Oviksbygden ligger 
denna moderna villa med tillhörande garage som har automatisk 

fjärrstyrd garageport. Nyrenoverat lantligt kök.
visning 22/8 13.00-14.00. anmäl till 073-843 25 55

Trevlig tvåa i Karlslund med låg avgift! 

2:A KARLSLUND - LITSVÄGEN 16 A
52,5 m2 | våning 1/4 | avgift 2 318 kr | utgångspris 1 550 000 kr
I charmiga kvarter nära både stadspuls och skidspår hittar ni denna trivsamma 

tvårummare med låg avgift och balkong mot innergården. Här bor ni med 
bästa tänkbara läge mitt i hjärtat av Karlslund. Bredband ingår i avgiften! 

ring 072-740 65 55 för bokning av visning

Lägenhet med sekelskifteskaraktär!

3:A CENTRALT - PRÄSTGATAN 65 A
127 m2 | våning 4/4 | avgift 5 533 kr | accepterat pris 3 450 000 kr 

Nu finns en unik möjlighet att förvärva en av sekelskiftesvåningarna i 
Hellströmska palatset med toppenläge som erbjuder magnifik utsikt över 

Storsjön och Oviksfjällen samt en härlig balkong att koppla av på. 
visning 21/8 16.00-16.30. anmäl till 073-843 25 55

Attraktivt vackert läge!

NÄLDEN - SMEDJEVÄGEN 10
126+107 m2 | 8 rok | tomt 1 513 m2 | accepterat pris 2 200 000 kr

Friliggande välrenoverade villa med områdets bästa läge. Bostadshuset 
har ett högt vackert läge i anslutning till skogsområde och utsikt över 

Själdrets vatten och brygga.
visning 21/8 11.00-12.00. anmäl till 073-843 25 55

Strandnära fritidshus med året om standard!

STUGUN - BOMSUND 415
75 m2 | 4 rok | tomt 1 580 m2 | accepterat pris 1 100 000 kr
Perfekt för dig som vill ha ett fritidsboende där lugnet råder och där du bara har 7 km 
till närmaste allmän service. Båt ingår så ta den på en fisketur eller njut av den stora 
gräsmattan som bjuder in till spel och lek, detta smultronställe passar hela familjen!

visning 19/8 16.00-16.45, anmäl till 072-715 65 56

Stilren och rymlig 2:a i populär förening!

2:A ODENSLUND - TINGSGATAN 4A
61 m2 | vån 2/3 | avgift 3 253 kr | accepterat pris 1 375 000 kr

2:a i populära HSB Gullvivan där el och bredband ingår i månadsavgiften. 
Här har ni ”nära till allt”. På kort promenadavstånd nås gym, campus, 
restaurang, café, grönområden, tågstation samt Östersunds stadskärna. 

ring 072-715 65 56 för mer info

Spektakulär etagelägenhet!

5:A CENTRALT - RÅDHUSGATAN 36 B
127 m2 | vån 5/5 | avgift 5 478 kr | accepterat pris 3 250 000 kr

Exklusiv etagelägenhet som har vardagsrum och matsal i fil, nyrenoverat 
modernt kök i högblankt och rostfritt, renoverat badrum och 

en stor balkong med suveränt solläge bland takåsarna.
visning 25/8 17.30-18.00. anmäl till 073-843 25 55



Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda helt nyproducerade bostäder vid Storsjö Strand, ett stenkast från  
Östersunds Båthamn och all service Östersunds stadskärna kan erbjuda. 

Bostadsrättsföreningen Gryning innehåller små och större lägenheter, från 1:or till 5:or. Samtliga lägenheter har väl till
tagen balkong eller uteplats. Det finns förstås hiss, förråd och garage för ett bekvämt och behagligt boende. Föreningen  
har en genomtänkt innergård med ett gårdshus för gästboende, bastu eller som kan användas till en liten festlokal. 
Inflyttning är beräknad att ske 2023/2024. 

Mer information och intresseanmälan – kontakta Björn Löfgren – bjorn@storsjomaklarna.se eller 073-843 25 55. 
Ytterligare information kommer under projekttiden löpande via nyhetsbrev.

www.storsjomaklarna.se

Storsjöns Strand
Brf Gryning på

Svårslaget läge

Storsjömäklarna är en lokal oberoende mäklarbyrå där våra mäklare personligen tar hand 
om hela resan genom bostadsaffären. Det innebär att du kan förvänta dig kompetens,  
personligt engagemang och proffsigt bemötande. Oavsett om du säljer eller köper.

annons Storsjo�strand.indd   1 2021-08-13   19:01
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Gångavstånd till centrum!

FRÖSÖN - BERGSGATAN 49
234 m2 | 5 lgh | tomt 1 094 m2 | utgångspris 5 300 000 kr
Väl underhållen bostadsfastighet med ett centralt och trevligt läge på Frösön. 

På fastigheten finns en byggnad uppförd 1939 och med en total boyta på 
230 m2 som fördelar sig på fem lägenheter.

ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Charmigt hus i Hammerdal med centralt läge!

HAMMERDAL - HANTVERKARGATAN 17
90+55 m2 | 4 rok  | tomt 971 m2 | utgångspris 395 000 kr

Charmigt hus med ett centralt och bra läge. Garage finns i källarplan och en för-
rådsbod rymmer både gräsklippare och andra arbetsredskap. Större renoveringar 
är gjorda under åren. Barnvänlig trädgårdstomt med bärbuskar och fina rabatter. 

ring 072-740 65 55 för bokning av visning

Lägenhet med sjöutsikt och ledig garageplats!  

5:A FRÖSÖN - SÖDRA STRANDGATAN 2 A
112,6 m2 | vån 2/3 | avgift 5 942 kr | accepterat pris 2 100 000 kr 
Välkommen till denna mycket trevliga 5-rummare med uthyrningsdel, perfekt 

för extrainkomst eller t. ex. ett hemmakontor. Hushållselen ingår i avgiften. 
Stora sällskapsrum med fönster och balkong som vetter ut mot Storsjön.

visning 22/8 14.30-15.00 anmäl till 072-242 33 65

Charmig gavellägenhet i utmärkt skick! 

3:A FRÖSÖN - HORNSGATAN 26 B
71 m2 | vån 3/3 | avgift 3 928 kr | utgångspris 1 650 000 kr
Denna trivsamma trerummare erbjuder ljust hörnläge och är renoverad på 
ett smakfullt sätt. Dessutom belägen i en välskött och ekonomiskt stabil 

bostadsrättsförening där man i år har installerat solceller. Välkomna! 
visning 22/8 16.00-16.30 & 24/8 16.30-17.00

Enkel stuga med vacker utsikt mot sjö och fjäll!

ÅS - TÄNGVÄGEN 90
30 m2 | 3 rok | tomt 1 383 m2 | accepterat pris 900 000 kr

Välkommen till Gulletorp! Den gula lilla stugan med den jämtländska 
idyllen omkring sig. Tomten uppmäter 1 383 kvm och det finns idag 

elanslutning på fastigheten medan vatten och avlopp saknas.
visning 21/8 13.30-14.00. anmäl till 070-257 88 22

Tomt med förhandsbesked och vacker utsikt!

ÅS - ÖSA 3:14
tomt 1 419 m2 | accepterat pris 650 000 kr

Välkommen till Täng och livet på landet! Här finns nu en obebyggd tomt på 
1 419 kvm för dig som vill bygga nytt endast 15 min från stan. 

Förhandsbesked och bullerutredning finns.
 visning 21/8 13.30-14.00. anmäl till 070-257 88 22

Bekvämt boende med egen ingång i markplan och uteplats!

3:A NEDRE TORVALLA - LILLFJÄLLVÄGEN 2D
81,5 m2 | våning 1/3 | avgift 4 483 kr | accepterat pris 850 000 kr
Rymlig 3:a i lugnt och trivsamt område, med gångavstånd till förskola, skola och allmän 

service. Tilltalande planlösning med rymliga sovrum och kök med fönster mot den mysiga 
innergården. Fina grönområden och cykelvägar som tar dig till stadskärnan.

visning 21/8 12.00-12.30 & 24/8 15.00-15.30, anmäl till 072-715 65 56

Renoverad lägenhet med kvällssol på balkongen!  

3:A BLOMÄNGEN - SÖDRA TORLANDSGATAN 25 A
74,5 m2 | vån 2/3 | avgift 3 906 kr | accepterat pris 1 500 000 kr 
Mycket trevlig lägenhet med närhet till det mesta. Stabil förening med mycket 

god ekonomi. Genomgående renoverade ytskikt och renoverat kök i ljus 
färgsättning. Kvällssol på balkongen som vetter mot den lugna innergården.

 visning 19/8 16.30-17.00 & 22/8  13.30-14.00 anmäl till 072-242 33 65

Gård med skogsinnehav!

FÖLLINGE - FORSÅSEN 127
139 m2 | 5 rok | mark ca 3 ha | accepterat pris 750 000 kr
Med högt vackert läge ligger denna gård som erbjuder en trevlig gårdsbild 
som inramas av praktiska byggnader för verksamhet och fritidsaktiviteter. 

Timrat bostadshus med vackra tidsenliga detaljer.
ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Central villa!

STUGUN - GJURDS VÄG 16
122+3 m2 | 6 rok | tomt 1 029 m2 | accepterat pris 600 000 kr

Praktiskt bostadshus med centralt läge som ligger i samma område som 
förskola och skola årskurs F-9. Bostadshuset har ett härligt vardagsrum som 

inbjuder till trevlig samvaro med både släkt och vänner.
ring 073-843 25 55 för bokning av visning
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Genomgående renoverat!

ÅKERSJÖN - ÖNRUN 22
72 m2 | 4 rok | tomt 1 855 m2 | accepterat pris 1 675 000 kr

Genomgående renoverat fritidshus med tillhörande skotergarage, grillkoja 
och gäststuga. Kök och storstuga i öppen planlösning och högt i tak. 

visning 3/9 15.30-16.15. anmäl till 073-843 25 55

Två bostadshus med permanentstandard i vackra Bakvattnet!

BAKVATTNET - BAKVATTNET 208. 210
117+63 m2 | 5+3 rok | tomt 23 501 m2 | accepterat pris 2 500 000 kr

Välkommen till Bakvattnet som har aktiviteter för hela familjen året om. 
Här erbjuder vi nu en gård med två bostadshus, ladugård samt bakstuga 

vilket möjliggör uthyrning, generationsboende eller verksamhet. 
visning 22/8 11.00-12.00, anmäl till 072-715 65 56

Gavellägenhet med solsäker balkong! 

2:A BLOMÄNGEN - KRONDIKESVÄGEN 32A
57 m2 | våning 3/3 | avgift 3 288 kr | accepterat pris 950 000 kr

Ljust hörnläge, låg avgift och gångavstånd till mataffär, 
campus, stadskärnan och motionsspår. Belägen i en välskött och 

ekonomiskt stabil bostadsrättsförening. 
visning 17/8 17.30-18.00, anmäl till 072-715 65 56

Charmigt och centralt!

2:A CENTRALT - FÄLTJÄGARGRÄND 16 A
55 m2 | våning 2/3 | avgift 2 725 kr | accepterat pris 1 475 000 kr

Lägenhet med populärt centralt läge som har modernt kök 
anpassat för att umgås och laga mat i. Rymligt vardagsrum med 

balkong mot en härlig innergård.
ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Trivsamt fritidshus i Bydalen med högt och trevligt läge!

HÖGLEKARDALEN - ÖRNVÄGEN 619
34 m2 | 2 rok | tomt 2 025 m2 | utgångspris 950 000 kr
Charmig fjällstuga belägen på en av de bästa tomterna i området. Här har ni 

möjlighet att förvärva en mysig timmerstuga med murad eldstad, flertalet sov-
platser och en hänförande utsikt. Närmaste skidpist ligger ca 400 m från stugan.

ring 072-740 65 55 för bokning av visning

Praktisk bostad!

2:A BRUNFLO - CENTRUMVÄGEN 13 D
60 m2 | vån 2/2 | avgift 4 535 kr | accepterat pris 390 000 kr
Lägenhet centralt vid torget där all service finns inom bekvämt avstånd. Kök 
och vardagsrum i öppen planlösning med utgång till balkong mot sydväst.

visning 23/8 16.30-17.00. anmäl till 073-843 25 55
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Helrenoverad villa på mindre gård i vackra Alsen!

ALSEN - LANDVERK 223
82,5+36 m2 | 4 rok | tomt ca 36 000 m2 | accepterat pris 1 950 000 kr
Fantastiskt fin gård med möjlighet till djurhållning. Villan är renoverad från källare 
till tak, i stort sett allt är utbytt och dessutom är här låg energiförbrukning tack vare 

bergvärmepump. Ca 3,6 ha mark som till största delen består av åkermark. 
anmäl intresse till 072-715 65 56

Välplanerad 1-plansvilla med bergvärme! 

VAPLAN - ÖNEVÄGEN 6
92 m2 | 5 rok | tomt 1 429 m2 | accepterat pris 675 000 kr

 Huset har vattenburen golvvärme och bergvärme. Det finns ett 
genomgående behov av renovering, och här finns alla möjligheter 

för dig som vill sätta din egna prägel på nästa boende. 
visning 21/8 14.30-15.00. anmäl till 070-257 88 22

Lägenhet i markplan.

3:A BRUNFLO - ÄNGEVÄGEN 16 C
77,5 m2 | våning 1/3 | avgift 4 055 kr| accepterat pris 750 000 kr

Praktisk lägenhet med egen ingång i markplan. 
Härligt vardagsrum med mycket bra ljusinsläpp och utgång 

till balkong med trevlig utsikt och mycket sol.
ring 073-843 25 55 för bokning av visning

City 1:a med separat sovrum och med lugnt läge på innergård! 

1:A CENTRUM - STORGATAN 49 B
38 m2 | våning 2/2 | avgift 2 603 kr | utgångspris 1 290 000 kr

Med bästa läge mitt i stan men på en lugn innergård hittar ni denna ljusa och 
trevliga lägenhet som är renoverad från topp till tå. Det totalrenoverades och 

byggdes om till lägenheter i en Brf 2018/2019 så både hus och lägenhet är i nyskick. 
visning 21/8 10.30-11.00 

Indalsälven med bad!

LIT - FJÄLKVARN 126
80 m2 | 3 rok | tomt 1 263 m2 | accepterat pris 1 275 000 kr

Fastighet som har det där lilla extra vid Indalsälven 
med allmän badstrand, brygga och båthus.

ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Stor villa med gårdshus och flertalet garage! 

FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 51 A & B
205+171 m2 | 6 rok| tomt 1 549 m2 | accepterat pris  3 400 000 kr 

Centralt på Frösön ligger detta stora hus som tidigare inrymde 2 lägenheter. 
Rejäla biutrymmen med flertalet garage i souterräng. Gårdshuset på ca 50 kvm 

är perfekt för hyresgäst eller egen verksamhet. Byggrätt finns på tomten.
ring 072-242 33 65 för mer info

Helrenoverad timmerstuga med båtplats! 

SUNDSJÖN - SKORSTE 140 
62 m2 | 2 rok | tomt 6 361 m2 | accepterat pris 1 200 000 kr 

Fritidshusidyll där har inget lämnats åt slumpen, allt har renoverats med 
varsam hand i tidstypisk stil. Högt läge med utsikt över Sundsjön. 

Strandnära läge med egen båtplats.

ring 072-242 33 65 för mer info 

Bostadsrättsradhus med solig uteplats och fri sikt mot vattnet!

3:A BRUNFLO - PIONJÄRVÄGEN 91
85,5 m2 | etagelgh | avgift 4 297 kr | accepterat pris 1 500 000 kr

Med bästa läge i huset längst ner mot Brunfloviken har ni uteplats och grästäppa i 
soligt söderläge och fin utsikt över vattnet. Egen ingång i markplan, sällskapsytor 

som kök och vardagsrum i entréplanet och sovrummen ligger en trappa ner.
visning 21/8 13.00-13.30 anmäl till 072-715 65 56

kommande

kommande
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prästgatan 44 | tel 063-10 65 55 | info@storsjomaklarna.se | storsjomaklarna.se

Helrenoverat och möblerat fritidshus! 

GRÄFTÅVALLEN/KLEVFJÄLLSBYN - HALLONVÄGEN 14 
62 m2 | 4 rok | tomt 1 999 m2 | accepterat pris 1 500 000 kr 

Lugnt och naturskönt fritidsboende såväl på sommaren som vintern. Helkaklat bad-
rum med tvättmaskin, wc och dusch. Genomgående ljusa och renoverade ytskikt. 
Då stugan säljs fullt möblerad är det bara för nya ägaren att börja njuta av fjällen.

visning 27/8 14.30-15.30 anmäl till 072-242 33 65

Smultronställe med två stugor!

BRÄCKE - FINNÄS 187
5 rok | tomt ca 17 000 m2 | accepterat pris 350 000 kr

På en höjd hittar du denna fastighet på ca 1,7 ha, med två äldre 
sommarstugor. Det finns utsikt över Bodsjön, som har klart vatten 

och bra fiske! Möjlighet till båtplats finns.
ring 070-257 88 22 för visning

Strandnära fritidshus med året om standard!

HAMMERDAL - GRAVASUND 165
80 m2 | 3 rok | tomt 1 180 m2 | utgångspris 750 000 kr

Välskött fritidshus intill vattnet i Gravasund. För den som är fiskeintresserad finns fina 
fiskevatten i området. Fritidshuset är välskött och i bra skick och här finns både öppen 

spis och kamin. På tomten finns även en välbyggd friggebod för gästerna. 
ring 072-740 65 55 för bokning av visning

marcus ahlqvist sofia anderssonmadeleine söderström lisa hasselskog

tomas sundströmsara näslund ulf ejenstam

björn löfgren

Trivsamt 60-talshus med stor och trevlig trädgård!

STRÖMSUND - ÄNGSGATAN 39
90+55 m2 | 4 rok  | tomt 971 m2 | utgångspris 475 000 kr
Huset är i äldre skick men välskött och ger ett gediget intryck. Här finns en barnvänlig 

trädgårdstomt med bärbuskar och fina rabatter. Gott om plats finns för barn med spring 
i benen och studsmatta om så önskas. Ett enklare garage  finns och rymmer en bil.

ring 072-740 65 55 för bokning av visning

Toppfräscht Br. radhus som har det mesta! 

4:A TORVALLA - RAPSVÄGEN 64 
110,2 m2| avgift 6 283 kr| accepterat pris 1 150 000 kr 

Mycket trevligt bostadsrättsradhus med ”bullerbykänsla” med naturen inpå knuten.
Båda badrummen, köket och samtliga ytskikten i hela radhuset har renoverats i sobra 

färger. Praktiskt boende med egen tvättstuga, vindsförråd och egen carportplats.
visning 19/8 17.30-18.15 & 22/8 12.30-13.00 anmälan till 072-242 33 65

Välskött villa med strandnära läge intill Ammerån! 

SKYTTMON - SKYTTMON 161 
95 m2 | 4 rok | tomt 3 480 m2 | accepterat pris  750 000 kr 

Gedigen och charmig villa som renoverades på 90-talet. De tidstypiska detaljerna som 
trägolv, vedspis, träpanel finns bevarade. Stor uppklippt gräsmatta med strandnära nära 

läge intill omtyckta Ammerån som erbjuder fina fiskemöjligheter.
visning 22/8 16.15-17.00 anmäl till 072-242 33 65

Mindre gård med trivsamt läge!

HAMMERDAL - EDE 670
98+7 m2 | 3 rok  | tomt 30 070 m2 | utgångspris 550 000 kr

Trivsam gård med trevlig gårdsbild, flertalet uthus samt bakugn i gäststugan. 
Boningshuset är välskött och har renoverat badrum, breda golvtiljor i kök och 

vardagsrum samt vedspis i köket. Härligt stor tomt med avskilt läge. Välkomna! 
visning 22/8 11.00-12.30


