
Genuina timmerhus för en äkta fjällupplevelse

Sadelgårdarna



Välkommen till ett boende 
med hjärtat i fjäll upplevelsen
Det är något unikt med fjällen. Luften, doften, vyerna. Den härliga naturen ute 
och den varma känslan inne. Sadelgårdarna är byggda utifrån visionen att skapa det 
 perfekta fjällboendet. Husen är byggda av timmer för att ge en genuin fjäll känsla 
där naturen följer med in. Där boendet är i harmoni med omgivningen, traditionen 
och naturen. 

Sadelgårdarna ligger i hjärtat av Åre Sadeln på två tomter med mycket natur
områden runt omkring. Utanför dörren finns skidåkningen, längdspåren, 
 vandringen, cyklingen och hela naturupplevelsen. Det är bara du och vädret som 
bestämmer hur du vill njuta av fjället varje dag. Inomhus finns alla de finesser som 
gör livet enkelt under semestern men också genomtänkta lösningar för ett vackert 
och gemytligt boende. Fokus har lagts på att fånga in utsikten samt att skapa stora 
 gemensamma utrymmen att umgås och njuta i. 

Sadelgårdarna är ett boende som blir en del av fjället. Husen byggs utifrån kvalitet, 
naturliga material och en äkta hantverkstradition. Det skapar ett boende som åldras 
vackert och som står sig i generationer.  

Välkommen till Sadelgårdarna.



Sadelgårdarna 
Antal lägenheter
Två hus med fyra lägenheter vardera

Rum & storlek
Etagevåning: 5 rum, ca 128 kvm
Markplan: 4 rum, ca 81 kvm

Pris
Etagevåning: 5 395 000 kr
Markplan: 3 695 000 kr

Avgift
Etagevåning: 5 436 kr/mån*
Markplan: 3 442 kr/mån*
* För detaljer vänligen se den 
ekonomiska planen

Tillträde
Hus 1: December 2017
Hus 2: Hösten 2018

Fastighetsmäklare
Joakim Westerlind, Bjurfors Åre
Tel 070 666 39 64
joakim.westerlind@bjurfors.se
Bjurfors.se/Are

Hus 1

Hus 2



Den arkitektoniska visionen – 
ett hem anpassat för Årefjällen
När vi tog oss an uppdraget började vi med att analysera och försöka levande
göra visionen för området. Åre Sadeln ligger i omedelbar närhet till kalfjället och 
Åres lift och backsystem. Det ställer krav på att så väl material som arkitektur 
 harmoniserar med denna värld.

Vår vision var att skapa en plats för skid och fjällentusiaster i alla åldrar, en 
 sammanhållen arkitektur som tar utgångspunkt i ett genuint träbyggande och en 
byggnad som upplevs harmonisk och väl genomtänkt. En arkitektur som skapar 
en egen identitet men som också är väl anpassad till terrängen och den fjällnära 
 miljön. Robust men ändå förfinat med  material som åldras med värdighet. 
Vi har lagt stor vikt vid att kombinera och använda solida material i modern och 
 traditionell stil. Den röda tråden har varit kvalitet och funktion. Vi har genom
gående hög standard på material och inredning – inte nödvändigtvis genom att 
alltid välja det dyraste och exklusivaste utan genom att alltid välja det gedigna, 
äkta och naturliga.

Hans Aldefelt och Daniele Balzanetti, Sweco Architects

Ante Åkerström, vd Björnberget Åre och Hans Aldefelt, arkitekt Sweco Architects. 



Genomtänkta planlösningar 
optimerade för fjällen
Sadelgårdarna ska vara en plats att njuta, umgås och bara få vara i. Mycket tid har 
lagts på att optimera planlösningarna. Det ska vara enkelt och  bekvämt att vara i 
Sadelgårdarna så att fokus kan läggas på det viktiga – att få tid tillsammans och 
koppla bort vardagen. 

Förutom vår egen erfarenhet med mer än tre decennier av fjällboenden har vi 
samarbetat med våra arkitekter och mäklare för att skapa en optimal planlösning. 
Vi har kombinerat kunskap om vad som efterfrågas i ett fjällboende med kunskap 
om materialval, siktlinjer och funktion för att verkligen utnyttja varje del av ytan 
på bästa sätt. Resultatet är en planlösning med fokus på stora gemensamma ytor 
att umgås i, spatiösa sovrum och gott om förvaringsytor. Till exempel har varje 
 lägenhet ett stort skidförråd med ett avdelat ägarförråd som kan användas vid 
 eventuell  uthyrning av lägenheten.



Välkommen in
Sadelgårdarna består av två hus som ser likadana ut med två lägenheter om cirka 
81 kvm i markplan och däröver två lägenheter i etage om cirka 128 kvm. Det första 
du lägger märke till när du kommer in i någon av lägenheterna är de  kraftiga och 
gedigna  timmerväggarna och de breda liggande panelerna. Golven är av natur
material så som granitkeramik och breda ektiljor som handskrapats och borstats. 
När du går längre in i lägenheten lägger du märke till utsikten. Vi strävar  alltid 
efter att skapa  siktlinjer genom lägenheterna och vidare ut mot den vidunderliga 
 utsikten mot Renfjället och Åresjön. I köket har vi satsat på vitvaror och köks
skåp av hög  kvalitet så som t.ex. Miele och Marbodal. En kamin mellan kök och 
 storstuga  sprider värme och ljus åt alla håll. Såväl invändigt som utvändigt går 
robust  stensättning igen på murar och socklar och ger tillsammans med  panelen och 
 golven ett rustikt men också elegant intryck. En perfekt inramning när du kopplar 
av i soffan efter en heldag på fjället.

Mer information

• Master Bedroom med ordentligt 
 tilltagen förvaring
• Rymligt kök med burspråk
• Badrum med bastu 
• Torktumlare och tvättmaskin
• Extra WC 
• Parkeringsplats med eluttag

• Uppvärmt skidförråd med separat ägardel
• Balkong på 10 kvm i bästa solläge
• Rymlig hall med förvaring och torkskåp
• Tilltagen storstuga för ordentliga sociala ytor
• Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum
• Kamin som sprider värme och ljus 
 i hela storstugan
• Separat våningsplan för de flesta sovrummen

Etagevåning 128 kvm
Hus 1 och 2

Plan 2

Plan 1

Badrum med så 
väl bastu som 
tvättmaskin 
och torktum-
lare.

10 kvm balkong för 
att njuta av solen under 
härliga vårdagar.

Kamin mellan kök och 
vardagsrum som sprider 
värme och ljus. 

Bredvid lägenheten finns ett 
skidförråd med separat ägardel.

Välj om detta 
rum ska vara ett 
stort sovrum eller 
två mindre.



Trä, sten och färger 
som skapar naturlig harmoni
Materialvalen har gjorts i samma anda som resten av projektet. Vi har nog-
grant valt ut material som passar in i arkitekturen och området, som håller 
länge och som åldras på ett vackert sätt. Tanken är att byggnaderna ska hålla 
i många generationer och därför har naturmaterial av hög kvalitet varit det 
självklara valet. I största mån  försöker vi hitta material som härstammar 
lokalt från Jämtland, som passar i en fjällnatur och som har liten påverkan på 
miljön. 

Utvändigt är husen målade i mörka bruna toner med pigmenterad tjära som 
 åldras vackert och skyddar fasaderna för många år framåt. Underhållet blir 
med dessa  materialval mycket enkelt. Våra träfönster har bra energivärden 
och kräver  minimalt underhåll genom att utsidorna är av aluminium som 
lackerats varmt röda. 

Det vi vill åstadkomma är en känsla. Tänk dig textilier och material i ull och 
lin. Naturmaterial med varma undertoner som kombineras med fårskinn, trä 
och sten. Och så en kopp varm choklad med vispgrädde som förgyller den 
storslagna  utsikten från storstugan mot Renfjället, Åresjön och Åreskutan. 

Uteplats på 10 kvm med öppning 
för att kunna kliva rakt ut i naturen.

Bastu för att värma upp sig 
efter en lång dag på fjället.

Hall med plats för 
torkskåp och skidkläder.

Markplan 81 kvm 
Hus 1 och 2

• Master Bedroom med ordentligt tilltagen
 förvaring
• Badrum med bastu
• Torktumlare och tvättmaskin
• Extra WC 
• Parkeringsplats med eluttag

• Balkong på 10 kvm med utgång rakt ut i
 naturen
• Uppvärmt skidförråd med separat ägardel.
• Hall med förvaring och torkskåp 
• Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum
• Kamin som sprider värme och ljus i hela
 storstugan

Mer information



Med naturen som inramning 
Utöver att skapa genomtänkta och gemytliga hus av hög kvalitet så anser vi att det 
är viktigt att återställa naturen runt byggnaderna och skapa en naturlig och vacker 
inramning. Vi kommer återföra mark med naturlig växtlighet för fjällen och bygga 
murar av sten som smälter in i landskapet för att rama in till exempel parkeringar. 
Det kommer finnas en parkering per lägenhet som vardera har ett eluttag för motor
värmare och därutöver ett antal gästparkeringsplatser. Allt för så väl bekvämlighet 
som ett  vackert fjällområde.

Smarta energilösningar 
Vi värnar om miljön och har därför valt att satsa särskilt på hållbara material. 
 Husen är byggda med en modernt utvecklad timmerstomme. Att bygga med timmer 
är en teknik vi nordbor lärt oss behärska i generationer. Timrets egenskaper med 
sin naturliga förmåga att både värma, avleda fukt, lagra värme och ge en rustik 
och gemytlig känsla är värden vi värnar om. Dessutom är trä ett material som kan 
återvinnas vilket vi redan nu lägger stor vikt vid även om husen kommer fylla sin 
funktion i många generationer framåt. Vidare har vi satsat på så väl högvärdig 
 isolering i tak, grund och burspråk som på energifönster. Det ger husen en relativt 
hög energiprestanda och en låg energikostnad men framförallt ger det husen den 
varma gemytlighet som behövs då vinterstormen dånar utanför.

Husen värms upp med ett energieffektivt bergvärmesystem vilket använder energi 
lagrad i berget. Genom ett golvvärmesystem fördelas värmen i lägenheterna och 
skapar en hög termisk komfort. Husen ventileras med energieffektiv mekanisk 
till och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTXsystem) som är designat 
för ett hälsosamt inomhusklimat. Luften i husen blir garanterat behaglig genom att 
ventilationssystemet återvinner frånluftens värme och tillför den till tilluften. Detta 
system bidrar till husens goda energiprestanda. Men det kanske mest påtagliga med 
ventilationssystemet är nog ändå det som är lätt att inte lägga märke till – att det är 
helt tyst.

Hus 2 Hus 1



Nyckelfärdig möbleringslösning 
för din bekvämlighet 

Vi tycker att man ska kunna lägga sin fritid på det som ger energi och glädje. Där-
för har vi tagit fram en möbleringslösning som du kan ta del av om du direkt vill 
kunna njuta av ditt nya hem och slippa lägga tid på att hitta rätt möbler och han-
tera inflyttning. Tillsammans med Permia Inredningar AB som specialiserat sig på 
inredningar till fjällhem har vi tagit fram ett  skräddarsytt och rabatterat grundpaket 
för lägenheterna som passar perfekt för så väl livet i fjällen som husens arkitektur 
och atmosfär. 

Permia erbjuder, om du som köpare så önskar, en nyckelfärdig lösning där de kom-
mer och packar upp inredningen, monterar på plats och fraktar bort allt emballage 
så att allt är klart när du flyttar in. De är dessutom vana vid att skapa lösningar 
anpassade för uthyrning – det gör att möblerna inte bara är snygga utan också slit-
tåliga och genomtänkta ur ett uthyrningsperspektiv. Möblerna måste helt enkelt 
vara av bra kvalitet för att hålla länge.

Kontakta mäklaren för mer information om paketet. Självklart finns  flexibilitet för 
dig att anpassa så att det stämmer överens med dina önskemål och behov.



Åre Sadeln – en plats för gemenskap 
och en aktiv livsstil året om
Åre Sadeln började som en vision. En vision om ett område där den aktiva 
 familjen kunde få det perfekta fjällboendet med naturen och fjällens aktiviteter runt 
 stugknuten, ett arkitektoniskt enhetligt område i harmoni med naturen och en plats 
med gemenskap. Nu blir den visionen verklighet. Området kunde inte ligga mer 
perfekt – det är mitt i skidsystemet. I Sadeln hittar du inte bara  fantastiska tomter 
och lägenheter med makalös utsikt över Åreskutan, Totthummeln och Renfjället 
utan placeringen precis i fjällbrynet gör det möjligt att nå fjällens alla aktiviteter 
utanför dörren. Förutom skiin/skiout har vi byggt en vallabod där du kan vårda 
så väl längdskidorna som den alpina utrustningen. I närheten finns längdspår, 
vandringsleder och cykelleder. Vi verkar även för att få ytterligare  aktiviteter och 
 upplevelsemöjligheter till området. Åre Sadeln är ett område som kan  avnjutas 
året om och som oavsett årstid erbjuder vacker natur med härliga  aktiviteter 
och  upplevelser på fjället. Du kan även hitta upplevelser som hundspann, 
 helikopterskidåkning, ziplining, forsränning och mycket mer i Årefjällen.

VANDRINg – njut av friheten på fjället. Det finns gott om rösade vandringsleder 
i alla svårighetsgrader. Vandra upp på Totthummeln, upp på Åreskutan eller varför 
inte bort till Bjelkjes gruva som ligger högt upp på skutans baksida.  

CyklINg – sommartid öppnas Åre Bike Park som håller klass att benämnas som 
Sveriges största och ett av Europas bästa ställen för downhillcykling. Nu satsas det 
även stort på cykelleder runt berget som gör det möjligt att cykla vackra crosscoun
tryturer på fjället. 

yOgA – i området växer flera företag fram som erbjuder olika aktiviteter och 
upplevelser. Ett sådant exempel är Yogi Pal som erbjuder så väl yogaretreats som 
separata yogaklasser under högsäsong. 

AlPIN skIDÅkNINg – i Åre Sadeln bor du i praktiken i skidsystemet. 
Välj bland Björnens barnvänliga backar, Sadelexpressens härliga carvingnedfarter 
eller ta liften över till resten av Åreskutans skidsystem. Här finns något för alla! 
Varför inte dra ut på ett äventyr och åka ner på skutans baksida hela vägen till 
Huså för att äta lunch på restaurangen som finns där? Därifrån kan man sedan tolka 
tillbaka till Åre. 

läNgDskID ÅkNINg – i Björnen, bakom Åre Sadeln, erbjuds  både välprepare
rade längdspår i skogen för dagar när vinden viner och fantastiska fjällturer längs 
 markerade leder. Ta med en picknick och upptäck fjället.



Så fungerar uthyrning
Många som köper boenden i Åre med omnejd väljer att hyra ut sitt boende under 
perioder. Du kan välja om du vill hyra ut själv eller om du vill använda någon av 
de lokala aktörerna, SkiStar och AGO, för att få hjälp med till exempel förmedling 
och städning.

”Det är enkelt att hyra ut via oss”, berättar Björn Broström, marknads och 
 försäljningsansvarig på SkiStar Åre. ”Du behöver inte tänka på någonting. 
Vi fotograferar för att på bästa sätt kunna presentera ditt boende på skistar.com. 
Sedan förmedlar vi boendet och står för tillsyn under säsongen. Givetvis har du 
 tillgång till ditt boende under dina  favoritveckor. Vi har också väl fungerande 
 rutiner för skötsel och service. 

Det ligger i allas vårt intresse att gästen anländer till ett boende i gott skick och 
förstås ska lägenheten kännas som hemma när du anländer för din semester. Vi har 
fastighetsservice i nära anslutning till boendet som säkerställer att allt fungerar och 
vi kontrollerar  boendets skick och städning i anslutning till varje gästs avresa.
Generellt har vi en hög beläggning på boendena – under fjolåret låg det på 75 % 
under vintersäsongen!”

skistar ägarservice
Tel 0647 177 30

AgO Mitt i Åre
Tel 0647 515 00



Björnberget – genuina boenden 
med hjärtat i fjällupplevelsen
Det är lätt att bli förälskad i Åre. Många som kommit på besök  återvänder – år 
efter år. Förälskelsen i byn, fjället och atmosfären lade för mer än 30 år sedan 
också grunden till familjeföretaget Björnberget Åre. Bolaget startade med syfte att 
 erbjuda fler familjer ett långsiktigt fjällboende där familjer skulle kunna njuta av 
natur och upplevelser i generationer. 

Visionen är att skapa helt nya områden från skogsmark till färdiga bostäder för att 
kunna utveckla en genomtänkt och gemytlig plats anpassad för att få ut det mesta 
av fjällupplevelsen. Vi har drivit utvecklingen av Åre Sadeln tillsammans med 
andra  engagerade markägare från allra första början. I ett första skede fokuserades 
arbetet till att förbättra liftar och nerfarter samt att göra området trivsamt genom till 
exempel belysta vägar, ski-in/ski-out och en liten gemensam vallabod. På senare 
tid har vi verkat för att fjällets aktiviteter så som utförsåkning, längd, vandring och 
cykling bokstavligen ska finnas runt stugknuten. 

Vi vill utveckla områden och bygga fastigheter som både vi och våra barnbarn 
kan vara stolta över och trivas i. Därför lägger vi också stor vikt vid att skapa 
 områden och byggnader med arkitektonisk harmoni utifrån tradition och natur samt 
att  utveckla byggnader med kvalitet och långsiktighet i åtanke. Därtill har extra 
 omtanke lagts på att skapa hus som både är estetiskt tilltalande och som passar 
aktiva personers behov. 

Kontakta oss gärna eller besök vår hemsida för mer information: BjörnbergetÅre.se

Ante Åkerström, vd
Björnberget Åre



Joakim Westerlind
Fastighetsmäklare 

Bjurfors Åre
Tel 070 666 39 64

joakim.westerlind@bjurfors.se

Kontakta oss för intresseanmälan och mer information
BjörnbergetÅre.se eller Bjurfors.se/Are
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