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   Villa med bästa läge!

FRÖSÖN - RÖNNVÄGEN 18

145+80 m2 | 7 rok | tomt 1 196 m2 | accepterat pris 4 300 000 kr

Friliggande rymlig villa med mycket bra läge i området som 

ger fri utsikt mot Storsjön och delar av Oviksfjällen som du njuter 

av i inglasat isolerat uterum.  

visning 29/1 13.30-14.30. anmäl till 073-843 25 55

 

Lägenhet i toppskick!

4:A CENTRALT - FÄLTJÄGARGRÄND 16 A

86 m2 | vån 2/3 | avgift 4 252 kr | accepterat pris 2 695 000 kr

Totalrenoverad central lägenhet med omgjord planlösning. 

Genomgående hög standard med vackra tidsenliga detaljer. 

Som nyproduktion, fast i klassiskt utförande. Ett unikt boende!   

visning 29/1 15.00-15.30. anmäl till 073-843 25 55

Rymlig och renoverad villa med populärt läge i Odensala! 

ODENSALA - GENOMGÅNGEN 23

105+130 m2 | 7 rok | tomt 760 m2 | utgångspris 3 800 000 kr

Välkomna till detta trivsamma och välrenoverade enplanshus med källare. 

Villan ligger i ett populärt barnvänligt område som har gångavstånd till 

förskola, skola, välsorterad matbutik och stora ängsområden mot Storsjön.

visning 29/1 11.00-12.00

Gavellägenhet med låg avgift! 

3:A HORNSBERG FRÖSÖN - FJÄLLGATAN 12B 

63,3 m2 | vån 1/3 | avgift 2 853 kr | accepterat pris 1 425 000 kr

På ljust gavelläge en halv trappa upp i huset ligger denna mycket trevliga 3:a. Här 

bor ni med gångavstånd till det mesta i en trivsam förening som har låga månadsav-

gifter. Praktisk planlösning med öppen planlösning mellan kök & vardagsrum.

visning 29/1 12.30-13.00
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Lekfull familjevilla i barnvänliga Odensala!

ODENSALA - SVÄRDVÄGEN 11
127 m2 | 7 rok | tomt 579 m2 | accepterat pris 3 400 000 kr
Sällskaplig villa med öppna sociala ytor, 4 sovrum, eget gym och renoverat 

badrum. Altan och stora fönsterpartier mot sydväst och viss utsikt 
mot Storsjön. Här väntar ett bekvämt familjeliv!

visning 29/1 12.00-13.00

Trevlig, ljus och välplanerad villa med suveränt läge!
VALLA - SIGURDS VÄG 13

170+77 m2 | 7 rok | tomt 870 m2 | utgångspris 3 475 000 kr
Välkommen till en mycket trivsam villa med utrymme för den stora familjen, granne 
med skogen i barnvänliga Valla Norra! Hus med stora sällskapsutrymmen för trevlig 

samvaro och en härlig välskött trädgårdstomt. Större renoveringar gjorda de senaste åren.  
visning 29/1 13.00-14.00

Fantastisk rymd och atmosfär!!

3:A ODENSLUND - BRUNFLOVÄGEN 6 B
76 m2 | vån 3/3 | avgift 3 361 kr | accepterat pris 1 900 000 kr

Bostadsrätt med sekelskifteskaraktär i attraktivt lugnt område 
med gångavstånd till stadskärnans utbud av butiker, 

restauranger och allmän service.
visning 1/2 kl 16.30-17.00. anmäl till 073-843 25 55

Ljus och luftig funkistvåa med balkong och sjöutsikt!

2:A SÖDER - RÅDHUSGATAN 76 A 
57,5 m2 | vån 3/3 | avgift 3 718 kr| utgångspris 1 495 000 kr

Trivsam och omsorgsfullt renoverad lägenhet med vackra originaldetaljer. Lägen-
heten har genomgående högt i tak, generösa ytor och stilrena linjer. Stabil och 

omtyckt förening. Bredband via Telenor ingår i månadsavgiften.
ring 072-740 65 55 för mer info!

Renoverad och rymlig villa i attraktivt område! 

ODENSALA - BENSKEDSVÄGEN 4
126+35 m2 | 6 rok | tomt 461 m2 | utgångspris 3 775 000 kr

Trevligt villaområde med närhet till centrum. Renoverat med nytt kök, tak, bad-
rum och ytskikt de senast åren, allt stilrent och tilltalande. 4 generösa sovrum och 

med sällskapsrum i båda planen gör villan till ett perfekt boende för en familj. 
visning 29/1 11.00-11.45, 31/1 17.00-17.45

Välskött fastighet!

ODENSLUND - ÖVRE HANTVERKSGATAN 22
930 m2 | 13 lgh | tomt 1 760 m2 | utgångspris 14 000 000 kr

Flerbostadshus med mycket bra läge i Odenslund som har en bostadsbyggnad med 
11 lägenheter samt ett 1-2 familjshus med två lägenheter. 

Hyresintäkterna är f n 900 tkr.
ring 073-843 25 55 för mer info & intresseanmälan

Trevlig trerummare med utmärkt läge i Karlslund!

3:A KARLSLUND - LITSVÄGEN 16 A 
59 m2 | vån 4/4 | avgift 2 257 kr | utgångspris 1 650 000 kr

I charmiga kvarter nära både stadspuls och skidspår hittar ni denna mysiga 
trerummare. Från lägenheten tar det endast 5 minuter att gå ner till centrum 

och endast några minuters promenad bort ligger Campus. 
ring 072-740 65 55 för mer info

Trivsam tvårummare med gavelläge och balkong!

2:A FRÖSÖN - FRÖJAVÄGEN 12A 
56 m2 | vån 2,5/3 | avgift 3 545 kr | accepterat pris 990 000 kr

Välplanerad lägenhet i lugna kvarter på bekvämt cykelavstånd till stan. 
Lägenheten har rymligt kök, vardagsrum med balkong, sovrum, 

klädkammare och badrum med egen tvättmaskin.
visning 29/1 11.00-11.45

kommande objekt

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

storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Ljus och modernt renoverad 1-plansvilla med källare!

STRÖMSUND - AMALIAGATAN 35
103+103 m2 | 6 rok | tomt 1 198 m2 | utgångspris 1 575 000 kr
Här välkomnas ni till det perfekta huset för den större familjen. Ett välskött hus med 
ljusa moderna färger, härliga umgängesytor och ypperligt läge. Större renoveringar är 

gjorda de senaste åren. På fastigheten finns även ett garage med förrådsdel och carport. 
visning 27/1 14.00-15.30 & 10/2 14.30-16.00

Gård med potential!

BRUNFLO - HÅLLSTA 115
120+70 m2 | 5 rok | mark ca 26,7 ha | accepterat pris 1 750 000 kr

Gård som ligger endast ca 9 km från Brunflo centrum med bra service 
och med bekvämt pendlingsavstånd till Östersund. Äldre bostadshus 

och strandlinje vid Hållstajön. 
ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Charmigt bostadshus!

BRÄCKE - NYHEM 517
220 m2 | 8 rok | tomt 3 360 m2 | accepterat pris 1 100 000 kr

Välkommen in till detta charmiga tvåplanshus från sekelskiftet. 
För er med krav på stora sällskapsytor och smak för vackra detaljer i 

gammaldags stil är den här villan det perfekta objektet.
ring 073-843 25 55 för bokning av visning

Hemtrevlig villa på stor tomt i vackra Alsen! 

ALSEN - ALSEN 159
104 m2 | 4 rok | tomt 8 820 m2 | utgångspris 1 750 000 kr

På stor tomt, med fri utsikt över Alsensjön är denna hemtrevliga villa belägen. 104 
m2 fördelade på rymligt kök, vardagsrum, matsal, badrum och två sovrum. Inglasat 

uterum och stor altan med fantastisk utsikt. På gården finns även flera uthus. 
visning 29/1 14.30-15.30 anmäl till 072-715 65 56

Genomgående renoverat!

BRUNFLO - LAGMANSVÄGEN 113
110 m2 | 5 rok | tomt 172 m2 | accepterat pris 2 200 000 kr

Genomgående mycket smakfullt renoverat radhus i lugnt 
barnvänligt område. Modernt med hög kvalité och praktisk planlösning.

visning 29/1 11.00-12.00. anmäl till 073-843 25 55

Lantliga omgivningar och sjöutsikt!

BRUNFLO - HAXÄNG 145
118 m2 | 6 rok | tomt 1 270 m2 | accepterat pris 1 650 000 kr

Villa i natursköna Haxäng som erbjuder idylliska omgivningar. 
Huset är välplanerat för och har stor potential till att kunna bli ditt nästa 
drömboende. Huset har i mycket äldre standard och renoveringsbehov.

visning 29/1 13.30-14.30

Vi är mycket stolta över att inom kort kunna erbjuda helt nyproducerade bostäder vid Storsjö Strand, ett stenkast från 
Östersunds Båthamn och all service som 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 gemensamt gårdshus för gästboende, bastu och sammankomster.  
Inflyttning är beräknad att ske våren 2024. 

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

www.storsjomaklarna.se

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.
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Öppen spis!

3:A CENTRALT - SKOLGATAN 2
100 m2 | vån 2/3 | avgift 5 718 kr | accepterat pris 1 850 000 kr

Välkommen till denna trivsamma lägenhet i trevliga Odenslund. 
Här hittar ni en smakfullt renoverad lägenhet med bra planlösning.

visning 29/1 12.30-13.00. anmäl till 073-843 25 55

Kvadratsmart 1:a med låg avgift och perfekt läge i Odenslund! 

1:A ODENSLUND - SKOLGATAN 44A 
29 m2 | våning 1/3 | avgift 1 995 kr | accepterat pris 725 000 kr

Behändig 1:a i lummiga Odenslund, där ni bor i lugnt område med närhet till mataffär, 
café, restaurang, campus, gymnasieskolor och stadens hela utbud då det är gång- och 

cykelavstånd till city. Välskött förening med låga avgifter där det mesta ingår. 
visning 31/1 16.00-16.30
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Välrenoverat bostadshus!

LIT - BROGÅRDSVÄGEN 27
112+77 m2 | 5 rok | tomt 2 276 m2 | accepterat pris 2 500 000 kr

Charmig välskött villa med fantastiskt läge mot Indalsälven på stor tomt med 
båthus, porlande bäck vid tomtgränsen och skogsområde för strövtåg.  

ring 073-843 25 55 för mer info!

Tomt med vacker utsikt!

ANNERSIA - BÖLE 349
 tomt 3 335 m2 | accepterat pris 1 500 000 kr

Byggklar tomt som ger er ypperligt tillfälle att bygga ett riktigt drömboende 
för dig som uppskattar att bo i lantlig miljö, men ändå nära stan.

ring 073-843 25 55 för bokning av visning                                  

kommande objekt

kommande objekt

Utsikt över Storsjön!

5:A CENTRALT - RESIDENSGRÄND 6 B
106 m2 | vån 2/3 | avgift 1 413 kr | accepterat pris 4 300 000 kr

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

visning 29/1 15.45-16.15. anmäl till 073-843 25 55.

Trivsam tvårummare högst upp i huset med rymlig balkong!

2:A CENTRUM - PRÄSTGATAN 10 A 
46 m2 | våning 4/4 | avgift 2 679 kr| utgångspris 1 250 000 kr

Här hittar du en lägenhet som står inflyttningsklar med ett perfekt läge! 
Vill du ha nära till affärer, skola, café, sporthall, gym samt till goda 

kommunikationer är detta ett utmärkt boende för dig.
visning 29/1 10.00-10.30

Välskött fastighet!

FRÖSÖN - BERGSGATAN 53
yta 583 m2 | industri | tomt 5 454 m2 | utgångspris 7 000 000 kr

Söker ni en verkstad/ kontorsfastighet för eget bruk eller uthyrning 
då har vi ett mycket intressant objekt för er. Mycket välskött och 

genomgående renoverad fastighet på stor tomt. 
ring 073-843 25 55 för mer info & intresseanmälan

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

marcus ahlqvist

sofia andersson

lisa hasselskog

tomas sundströmsara näslund

ulf ejenstambjörn löfgren

Rymligt och välplanerat!

BRUNFLO - STORVIKSVÄGEN 24 B
163+89 m2 | 7 rok | tomt 973 m2 | accepterat pris 2 900 000 kr

Välskött friliggande villa med bästa läge och stor välplanerad 
trädgårdstomt mot allmänning. Här har ni fantastiska utrymmen 

både invändigt och utvändigt. 
ring 073-843 25 55 för mer info!


