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   Välrenoverat, energisnålt och rymligt!

ODENSALA - FALKVÄGEN 4

146+160 m2 | 6 rok | tomt 909 m2 |accepterat pris 4 750 000 kr

Fantastiskt fin villa med modern och genomtänkt planlösning med ordentligt 

med sociala ytor och förvaring. Villan uppfördes 1976 och tillbyggdes 2013 då 

de flesta renoveringarna även utfördes såsom dränering, tak och fönster. 

ring 072-715 65 56 för bokning av visning
  

Stor, renoverad 1,5:a med rejält kök och uteplats! 

1,5:A FRÖSÖN - FRÖSÖVÄGEN 13A 

53 m2 | vån 0/3 | avgift 2 638 kr | accepterat pris 1 425 000 kr

Helt unik gavellägenhet med egen ingång i markplan. Helrenoverat 

kök och badrum i en stil som matchar hela bostaden. Vardagsrum med 

sovdel. Utsikt mot Storsjön, nära stan!

visning 14/5 11.15-11.45 anmäl till 070-257 88 22 

Bo i attraktivt område!

ERIKSBERG - JAKTSTIGEN 29

118+90 m2 | 7 rok | tomt 810 m2 | accepterat pris 4 500 000 kr

Gediget bostadshus som har stora sällskapsutrymmen där ni har plats för 

både större mottagningar, släkt och vänner. Här har ni gångavstånd till 

stadskärnan och milsvida skidspår.

visning 15/5 11.30-12.30 anmäl till 073-843 25 55

Bostadsrättsradhus med låg avgift & mycket bra läge! 

5:A FRÖSÖN - FRITZHEMSGATAN 90

108 m2 | vån 1/2 | avgift 3 670 kr | utgångspris 2 300 000 kr

Med ett fantastiskt läge på Frösöns solsida har vi nu nöjet att erbjuda er ett 

av de välplanerade, rymliga och mycket populära bostadsrättsradhusen i brf 

Spelmannen. Både tv och bredband inkluderat i den låga månadsavgiften.

visning 14/5 14.30-15.30 anmäl till 072-740 65 55
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Fantastiskt läge och utsikt!

FRÖSÖN/VALLA - ABBORRVÄGEN 3
129+31 m2 | 7 rok | tomt 523 m2 | accepterat pris 4 600 000 kr

Villa som har mycket bra läge i populärt barnvänligt område där både 
förskola och skola ligger inom promenadavstånd. Här bor ni med en 

fantastisk utsikt över Oviksfjällen & Storsjön!
 visning 14/5 15.00-16.00. anmäl till 073-843 25 55

Villa i lugnt område!

FRÖSÖN - ÄNGSSTIGEN 8
158 m2 | 6 rok | tomt 1 488 m2 | accepterat pris 4 500 000 kr

Välkomna till denna friliggande villa med attraktivt läge på återvändsgata 
mot skogsområde. Här kan familj och vänner umgås på den härliga 

altanen med trivsamt solläge  
visning 14/5 13.30-14.30 anmäl till 073-843 25 55

 

Ljus och rymlig gavel-2:a i lugna Hornsberg! 

2:A FRÖSÖN - HORNSGATAN 20B 
63,4 m2 | vån 1/3 | avgift 3 055 kr| accepterat pris 1 300 000 kr

Ljus och mycket välskött gavellägenhet en trappa upp. Bra hall med mycket 
förvaring. Ljust kök, rymligt vardagsrum med balkong, fint sovrum. 

Badrum från 2009 med egen tvättmaskin.
visning 14/5 12.00-12.30 anmäl till 070-257 88 22 

Trerummare med stor potential i populär förening nära ÖSK!

3:A ERIKSBERG - STENSTIGEN 2 A
78 m2 | våning 2/2 | avgift 3 656 kr | utgångspris 1 550 000 kr
Lägenheten är i äldre men välvårdat skick. Det helkaklade badrummet 

renoverades 2011 av föreningen och är utrustat med golvvärme och infällda 
spotlights. Balkongen har söderläge och utsikt mot innergården. 

visning 14/5 16.00-16.30 anmäl till 072-740 65 55

Stor familjevilla med dubbelgarage på hörntomt! 

FRÖSÖN - HJELMTORPSVÄGEN 9
150 m2 | 8 rok | tomt 1 308 m2 | accepterat pris 3 750 000 kr
Mycket väl tilltagen och pampig villa med bergvärme! Dubbelgarage 

med elport. Stor altan och härlig trädgårdstomt. Lättsamt med tegelfasad. 
Lusthus. Skapa din egen drömbostad!

ring 070-257 88 22 för mer information

Bo lantligt!

ÅS - TRÄTTGÄRDE 329
139+27 m2 | 5 rok | tomt 3 285 m2 | accepterat pris 3 750 000 kr

 I vacker lantlig miljö ligger detta bostadshus med timmerstomme samt 
tillbyggnad som erbjuder rymlig relax/ badrum med bastu och extra sovrum.  

visning 14/5 12.00-13.00. anmäl till 073-843 25 55

Nyproducerat!

2:A STADSDEL NORR - LITSVÄGEN 2 A
57 m2 | våning 1/4 | avgift 3 891 kr | accepterat pris 1 650 000 kr

Nu har du möjligheten att förvärva denna lägenhet om 2 rok redan innan den 
är färdigbyggd. Nyare och fräschare kan det inte bli. Dubbla balkonger.

visning 19/5 18.00-18.30 anmäl till 073-843 25 55

Starkt kassaflöde!

BRÄCKE - NORRLANDSGATAN 2
boarea 1 702 m2 | 30 lgh | tomt 2 585 m2 | utgångspris 9 000 000 kr

Genomgående välskött flerbostadshus centralt i Bräcke med stabil 
efterfrågan och kassaflöde. Hyresintäkterna på årsbasis uppgår förnärvarande 

till ca 1,68 mkr inklusive parkeringsplatser.
ring 073-843 25 55 för mer info & intresseanmälan
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Handelsbanken Östersund
Tel 063-16 79 00
www.handelsbanken.se/ostersund

storsjömäklarna – en engagerad fastighetsmäklare

Lantliga omgivningar och sjöutsikt! 

BRUNFLO - HAXÄNG 145
118 m2 | 6 rok | tomt 1 270 m2 | accepterat pris 1 850 000 kr

Helt på landet, med närhet till skolor och service i Brunflo. 
Nytt plåttak och tegelfasad, vattenburen värme. Vacker utsikt mot 

Locknesjön och placerat för att fånga många soltimmar.
visning 15/5 12.30-13.30 anmäl till 070-257 88 22

Gård med skog, sjöutsikt och jakträtt!

OFFERDAL - LUNGRET 139
110+22 m2 | 3 rok | tomt ca 20 ha | accepterat pris 1 650 000 kr

Livet på landet med möjligheter till både djurhållning och odling. Här bor ni på högt 
och fint läge med utsikt över sjön och de lantliga vidderna. Marken består av 12 ha 

skogsmark, 4 ha bete och 4 ha impediment. Försäljning kommer starta tidig sommar.
kommande försäljning, ring 072-715 65 56 för mer info

Välskött och renoverat 50-talshus med bergvärme!

NÄLDEN - PUMPARVÄGEN 22
100+52  m2 | 5 rok | tomt 1450 m2 | accepterat pris 1 850 000 kr

Hemtrevlig och energisnål villa på lagom pendlingsavstånd till Östersund och 
med gångavstånd till såväl skola, förskola och mataffär. Stora renoveringar 

är utförda såsom tak, dränering, fönster och installation av bergvärme.
visning 14/5 13.00-13.45, 19/5 18.30-19.15 anmäl till 072-715 65 56

Enplansvilla på lugn återvändsgata!

MARIELUND - HYGGESVÄGEN 26
105+47 m2 | 4 rok | tomt 630 m2 | accepterat pris 3 150 000 kr

Bästa läge med gångavstånd till det mesta och på lugn återvändsgata finns detta 
bekväma boende med allt samlat på samma plan. Villan som endast haft en ägare 

sedan 1962 är väl omhändertagen och har både bergvärme och fiber installerat. 
visning 14/5 11.00-11.45, 19/5 16.30-17.30 anmäl till 072-715 65 56

Barnvänligt område!

ODENSALA - BENPILSVÄGEN 19
126+27 m2 | 6 rok | tomt 413 m2 | accepterat pris 3 700 000 kr

I populära Odensala i barnvänligt område ligger denna välrenoverade 
villa som är anpassad för både den stora och den lilla familjen. 

Här finns allt inom bekvämt avstånd. 
visning 15/5 13.00-14.00 anmäl till 073-843 25 55
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Lekvänlig tomt och fjällutsikt! 

ASPÅS - LIESVÄGEN 8
170 m2 | 4 rok | tomt 1 987 m2 | accepterat pris 2 200 000 kr

Rymlig familjevilla i barnvänliga Aspås! Vattenburen värme, fiber 
och dubbelgarage. Tre sovrum och ett vardagsrum på 47 kvm! 

Fint kök med matplats, renoverat badrum.
visning 14/5 13.00-14.00. anmäl till 070-257 88 22

Stilren och rymlig 2:a nära centrum, med högt i tak och fjällutsikt!  

2:A ODENSLUND - RÅDHUSGATAN 61D 
64,1 m2 | vån 1/3 | avgift 3 667 kr| accepterat pris 1 595 000 kr

Smakfullt renoverad gavellägenhet med högt i tak. Rejält kök med 
blankvita luckor och öppen planlösning mot hall och vardagsrum. 

Helkaklat badrum. Fint vardagsrum med balkong, bra sovrum.
visning 14/5 10.30-11.00 anmäl till 070-257 88 22 

Vacker utsikt!

ÅS - ÄNGSVÄGEN 21
140+104 m2 | 5 rok | tomt 1 186 m2 | accepterat pris 3 500 000 kr
Trivsamt arkitektritat hus i omtyckta Ås. Fantastisk utsikt mot Storsjön och 
Oviksfjällen i ett område med närhet till natur, skola och kommunikationer. 

visning 14/5 10.30-11.30. anmäl till 073-843 25 55

Snyggt och renoverat!

1:A  - RÅDHUSGATAN 61 A
33,5 m2 | våning 1/3 | avgift 2 020 kr| accepterat pris 1 025 000 kr

Lägenhet i toppskick med takhöjd på 2,70 meter som ger en härlig 
rymd och atmosfär. Strategiskt läge nära service.

visning 15/5 10.30-11.00 anmäl till 073-843 25 55
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Trivsam trerummare med utmärkt läge i Karlslund! 

3:A KARLSLUND - LITSVÄGEN 16 A 
59 m2 | våning 4/4 | avgift 2 582 kr | utgångspris 1 650 000 kr

I charmiga kvarter nära både stadspuls och skidspår hittar ni denna mysiga 
trerummare. Här bor ni med bästa tänkbara läge mitt i hjärtat av Karlslund! 

Låg månadsavgift där bredband ingår. EP* = 128 kWh/m2

visning 14/5 16.45-17.15 anmäl till 072-740 65 55
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Gediget 50-talshus med centralt läge i Hammerdal! 

HAMMERDAL - GREVÅKERSGRÄND 10
96+100 m2 | 7 rok | tomt 1 275 m2 | utgångspris 425 000 kr

Varmt välkomna till Grevåkersgränd 10 och ett charmigt 50-talshus 
med ett centralt och bra läge. Huset har tidigare haft affärsverksamhet i 

souterrängplanet men gjorts om till boendemiljö. EP* = 78 kWh/m2

 ring 072-740 65 55 för mer information

Fin pärla i naturskönt område! 

KVISSLE - KVITSLE 842
84+6 m2 | 3 rok | tomt 3 022 m2 | utgångspris 1 275 000 kr

Fint beläget hus i natursköna Kvitsle med vacker natur runt knuten. 
Huset är ett välbyggt lösvirkeshus på 84 kvadrat och rymmer bl.a. två 

eldstäder. Servitut finns för båtplats.
visning 14/5 10.00-11.00 anmäl till 072-740 65 55

Trivsamt mindre hus i Södra Arvesund med utmärkt läge! 

SÖDRA ARVESUND - SÖDRA ARVESUND 307
58 m2 | 3 rok | tomt 2 000 m2 | utgångspris 1 200 000 kr

Här erbjuds en huvudbyggnad på 58 välplanerade kvm, förråd/garage i 
anslutning, stort fristående garage, lusthus med kök, fristående förråd och ett 

litet charmigt utedass. Jordvärmepump!
visning 14/5 11.30-12.30 anmäl till 072-740 65 55

Centralt på lugn återvändsgata!

STUGUN - FÅGELVÄGEN 2
122+44 m2 | 5 rok | tomt 1 331 m2 | accepterat pris 550 000 kr

Centralt belägen i Stugun med närhet till Indalsälven, mataffär, skola och 
förskola. Två entréer gör det möjligt för uthyrning eller driva verksamhet 

i källarplanet. Rejäl, lummig tomt i soligt söderläge. Varmt välkomna! 
visning 15/5 13.00-13.45 anmäl till 072-715 65 56 

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

marcus ahlqvist

sofia andersson

lisa hasselskog

tomas sundströmsara näslund gabriel matloub

ulf ejenstambjörn löfgren

Sommarstuga i rofylld miljö! 

FJÄLLSTA - BERGVIK-MARSÄTT 120
35 m2 | 2 rok | tomt 970 m2 | accepterat pris 550 000 kr

Röd liten stuga i lugnet på landet! Vi erbjuder en enkel, men välskött 
sommarstuga med allrum, kök och sovrum. Gästrum i uthuset. El finns 

indraget. Utsikt och närhet till Tavnäsviken, Revsundssjön.
visning 15/5 11.00-12.00 anmäl till 070-257 88 22

Nyproduktion i Brf Byalaget 16

Vi har nöjet att presentera detta spännande projekt med nyproducerade lägenheter i Brf Byalaget 16, med närhet till ÖSK, universitet 
och gångavstånd till centrum. Brf Byalaget 16 bildades 2010 och består idag av 54 st lägenheter. De nyproducerade lägenheterna 
består av 8 st ettor samt en tvårummare. Föreningen har en trivsam innergård med gemensam uteplats, gästlägenhet som man får 
nyttja och relaxavdelning med bastu som även den är nyproducerad. Låga avgifter! Säljstart är beräknad att ske under vår/sommar 
2022. För mer info och intresseanmälan kontakta Marcus Ahlqvist – marcus@storsjomaklarna.se eller 072-740 65 55. 

Mysigt sommarställe på generös strandtomt!

GÄLLÖ - YSTASJÖN 116
47 m2 | 3 rok | tomt 2500 m2 | accepterat pris 925 000 kr
Intill Revsundssjön finns nu chans att förvärva ett sommarparadis där hela 
familjen kan trivas och njuta av sol, bad och fiske. Gäststuga finns för extra 

sovplatser. Fiber är installerat och båten i båthuset ingår i överlåtelsen. 
visning 15/5 11.00-11.45, 20/5 13.00-13.45 anmäl till 072-715 65 56


