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Mäklarhusets Kanelsmul
3,5 dl vetemjöl
2 dl socker
1 msk vaniljsocker
3 tsk bakpulver
125 g smör
2 ägg
1,5 dl mjölk
 
Blanda de torra ingredienserna. Skär smöret i bitar. Arbeta ihop de 
torra ingredienserna med smöret, gärna i en matberedare. Tag undan 
1,5 dl av blandningen tillsätt 1tsk kanel i detta spara tills senare. Till-
sätt ägg och mjölk i resterande ”smul” och blanda till en jämn smet. 
Häll smeten i en smord och bröad form med löstagbar botten ca 24 
cm i diameter. Strö över det sparade ”kanelsmulet”. 
Grädda i 175 grader ca 30 min.

Lycka till med Mäklarhusets Kanelsmul !

VILLA HALLBACKEN!
Gedigen och mycket välskött villa på  n uppvuxen tomt. Boarea 
ca 147 kvm, biarea ca 41 kvm inneh bl a stort  nt kök renov 2003 
i öppen planlösning till vardagsrum med matplats, 4 sovrum,  n 
entré, wc och dusch med kakel och klinker renov 2006, allrum 
med öppenspis m värmekanaler, tvättstuga med dusch och 
bastu m m. Dessutom fristående varmgarage med källarvån. 
Mycket  n tomt med uppvuxen trädgård vid återvändsgata.

MÄKLARHUSET TEL: 82 000

VÄSTERGISSJÖ!
Fantastiskt läge gränsande till delvis egen 
tjärn med badmöjlighet. Bostadsbyggnad 
i 1 1/2 pl m kv. Byggår -40. Boarea ca 75 
kvm + biutr ca 50 kvm. Uppvärmning ved-
panna -03. Äldre ladugårdsbyggnad. Total 
areal med skog, åker och vatten ca 54400 
kvm.

MÄKLARHUSET TEL: 82 000

"SKOGSGÅRD KVAVED
Mycket charmig och välbelägen gård med 
skog, åker och tomtmark. Bostadsbygg-
nad med anor från tidigt 1900-tal, delvis 
renoverad 2000-2009. På gården  nns 
äldre ladugårdsbyggnad ca 250 kvm, ba-
garstuga, lekstuga, lada och kallgarage. 
Marken är ca 41 ha varav ca 20 ha är skog. 
Ett tillfälle att bo i härlig naturmiljö.

MÄKLARHUSET TEL: 82 000

LÖVUDDEN SOMMARHEM DEKARSÖN!
Äldre sommarvilla med generösa ytor, på senare tid använd som 
sommarhem. Känn historiens vingslag i en fantastisk atmosfär 
Inneh. bla Stora  na ytor för samvaro i form av 2 st allrum i  l, 
stor matsal, äldre kök, 4 sovrum, 2 st wc, gästrum, en trevlig 
glasveranda för sköna sommarkvällar mm. Separat service-
byggnad med ett  ertal wc, dusch samt tvättdel. Äldre gästhus 
samt två st gäststugor. Parkliknande vacker tomt med utsökt 
läge invid stranden till farleden mellan Örnsköldsviksfjärden och 
Havet. Unik tomt med unika möjligheter för dig som söker något 
alldeles extra. Egen boulebana. Total areal ca 5051 kvm. 

MÄKLARHUSET TEL: 82 000

MYRE-SIDENSJÖ!
Lantligt belägen gård med härlig utsikt. 
Mangårdsbyggnad i 1 1/2 pl m boyta ca 
75 kvm inneh bl a v-rum, kök med mat-
plats, 3 sovrum, wc och dusch m m. Upp-
värmning vedpanna -85. Dessutom  nns 
ladugårdsbyggnad samt äldre tvättstuga. 
Mark efter avstyckning ca 9,5 ha. 

MÄKLARHUSET TEL: 82 000

"IDYLL I SKAGSHAMN
Ta tillfället att köpa en idyll i här-
lig skärgårdsmiljö. Boningshuset 
består av vardagsrum med bur-
språk och kakelugn med öppen 
yta till matplats, kök med modern 
standard och äldre känsla, wc 
och dusch med kakel och klinker, 
2 st sovrum med härliga takkupor 
samt 1 st sovrum med kakelugn, 
inglasad veranda mot söder mm. 
Gäststuga inredd med allrum med 
ryggåståk, sovrum samt sovloft. 
Dubbelgarage med nära avstånd 
till boningshus. 2 st sjöbodar med 
 nt strandläge och brygga. Strand-
tomt ca 3610 kvm med  nt läge i 
yttre havsbandet. 

MÄKLARHUSET TEL: 82 000
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