
Fantastiska
bostäder i
populära Sadeln
BearPeak Village Fyra, Åre Sadeln





BEARPEAK VILLAGE FYRA, ÅRE SADELN

Välkommen till
BearPeak Village 4

Pris från

67 kvm: 2.925.000 kr
113 kvm: 4.783.500 kr

 
Avgift

67 kvm: 2.661 kr, 113 kvm: 4 488 kr
 

Antal rum

67 kvm: 4 rum och kök
113 kvm: 5 rum och kök

 
Boarea

67 kvm & 113 kvm
 

våningsplan

67 kvm: 1 av 3
113 kvm: 2-3 av 3

 
Byggår

2018-2019
 

BRF

BearPeak Village Fyra
 

Andel i föreningen

67 kvm: 6.20 %
113 kvm: 10,46 %



Fjällboende i
högsta klass

INTRO

Välkommen till BearPeak! Idag har det nog inte undgått
någon att BearPeak står för kanske de vackraste
bostäderna i området, hög kvalité och genuina
timmerhus. Nu uppförs Village Fyra i direkt anslutning till
Vargenbacken men också bara ett stenkast från
längdspårcentralen. Med en trevlig promenad når man
också Björnen Centrum där restaurang, skiduthyrning,
livsmedelsbutik och Skistar reception finns.
BearPeaks filosofi är att skapa det lilla extra som inte finns
någon annanstans, kvalitet in i minsta detalj, bra läge men
samtidigt höga krav på design och funktion samt skapa en
känsla av harmoni med omgivning och natur. Husen är
amerikansk inspirerade med en skandinavisk touch för att
skapa en modern timmerhus känsla.
Samtliga bostäder har eldstad, bastu och vattenburen
golvvärme.





67KVM
4 rum & kök varav 3 sovrum. Entré med
torkskåp och plats för pjäxor och
avhängning. Sovrum 1 finns direkt efter
hallen med plats för dubbelsäng och mitt
emot det finns sovrum 2 som är tänkt att
inrymma en våningssäng. Längre in i
bostaden kommer badrummet med dusch,
bastu, tvättmaskin, toalett och handfat.
Köket är utrustat med kyl/frys, spishäll, ugn,
köksfläkt och diskmaskin. Plats för matbord
som rymmer 6-8 personer. Vardagsrum
med eldstad. Slutligen kommer sovrum 3
som också har ett förråd i anslutning.

Modern
lodgekänsla

113KVM
5 rum & kök varav 4 sovrum. Hall med bra
ljusinsläpp, torkskåp och plats för pjäxor &
avhängning.
Vidare in i lägenheten finns sovrum 1 samt ett
badrum med dusch, bastu, toalett och
handfat. I framkant av lägenheten finns ett
tilltaget kök i vinkel som är utrustat med kyl/
frys, spishäll, ugn, köksfläkt och diskmaskin.
Matplatsen för 8-10 personer bjuder in till
socialt umgänge tillsammans med både
köket och vardagsrummet. Här finns också
en eldstad.

 





På övre plan finns ett ytterligare badrum
som har en tvättmaskin samt de övriga tre
sovrummen varav ett master bedroom.

Tvättmaskin och torkskåp ingår i varje
bostad.





Bostadsfakta
BOSTADSRÄTT NR 1-12

ÅRE SADELN

Adress

BearPeak Village Fyra, Åre Sadeln, 837 97
Åre. Våningsplan 1 av 3. Belägen i Åre
kommun, Åre församling. Skattesats 35.06.

Storlek

4-5 rum och Kök. Boarea 67 & 113 kvm.
Areauppgifter enligt bostadsrättsföreningen.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Pris från

67 kvm: 2.925.000 kr
113 kvm: 4.783.500 kr

Ekonomi

Avgift 67 kvm: 2.661 kr/mån, 113 kvm: 4 488
kr. I månadsavgiften ingår vatten, avlopp,
renhållning, TV och abonnemang för
bredband.

Andelstal: 6,20 % & 10,46 %
 
Driftskostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift:
 
67 kvm: 600/mån
113 kvm: 1 000kr/mån
Elkostnaden för uppvärmning och hushållsel
har beräknats till 95kWh per kvadratmeter.
Avläsning med separat mätare per lägenhet.

Du som bostadsrättsinnehavare skall teckna
en giltig hemförsäkring med
bostadsrättstillägg vilket är en
tillkommande driftskostnad.

övriga utrymmen

Utvändiga låsbara skidförråd till varje
lägenhet i anslutning till entréerna i
markplan.
 
Balkong/Uteplats

Balkong/terrass till varje lägenhet.

bostadsrättsförening

BearPeak Village Fyra.

byggnad

Byggår: 2018-2019.

Uppvärmning

Frånluftsvärmepump

bilplats

En parkeringsplats per lägenhet med uttag
för motorvärmare som är uppmärkta samt
ett antal extra parkeringsplatser inom
området.

övrigt

OBS! Bilderna är från en av de stora
lägenheterna i tidigare etapp.

Lägenheterna i BearPeak Village Fyra
upplåtes omöblerade. Som köpare i denna
förening ska man vara medveten om att
BearPeak har för avsikt att uppföra BearPeak
Village Fem på intill liggande fastighet.
Dessutom kommer BearPeak att ansöka om
detaljplan för att exploatera ytterligare
BearPeak bostäder på närliggande fastighet
närmare Björnen centrum.



I dagsläget tecknas Reservationsavtal med
25.000 kr i reservationsavgift som sedan
växlas mot bindande Upplåtelseavtal så den
ekonomiska planen har blivit intygsgiven
samt godkänd av Bolagsverket.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och kontroll-
eras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.



PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning







Nöj dig inte
med mindre

Bjurfors i Åre

Bjurfors är Sveriges största privatägda mäklar-
företag och grundades redan i mitten på 60-talet.
Bjurfors finns där storstadsbon finns. Du hittar oss
därför i Stockholm, Göteborg, Malmö och många
andra av Sveriges städer, men även i ett antal
attraktiva landsändar där storstadsborna
tillbringar sin fritid. Vi är ett av landets marknads-
ledande mäklarföretag på bostäder och erbjuder
även tjänster inom förmedling av kommersiella
fastigheter och ombildningar till bostadsrätter.
Vår lokalkännedom i områdena vi verkar i är en
del av framgången som gör att vi kan hjälpa dig till
en bra bostadsaffär, oavsett om du vill sälja eller
köpa nu eller i framtiden. Vi finns dessutom i
spanska Barcelona, Torre-vieja/Costa Blanca och
Marbella samt på Mallorca och franska Rivieran.

Hans Westerlind med personal har i drygt
 35 år varit klart ledande på Åres intensiva
bostadsmarknad med betoning på fritidsboende
av alla typer, men även villor, hotell, hyreshus mm.
Vi har mångårig kompetens av att driva
nybyggnadsprojekt och en stor del av alla
fritidsområden och Bostadsrättsföreningar har
skapats av oss tillsammans med byggföretagen,
Åre Kommun, Skistar och andra investerare.
Självklart kan vi vårt område utan och innan och
är bosatta här sedan många år.
 
 
 

Vi har en unik samlad kompetens och har även en
avdelning med förmedling av hyresrätter för
boende och lokaler.
Med tiotalet medarbetare är vi ett stort kontor i Åre,
som dessutom har det stora mäklarföretagets
ansenliga resurser i ryggen från storstäderna
Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen och
Uppsala.

Våra mäklare arbetar efter Bjurforsmetoden,
en kvalitetssäkrad och välbeprövad arbetsmetod i
sju steg som ser till att du får ut det mesta möjliga
av din bostadsaffär. Samtidigt hjälper den oss på
Bjurfors att ständigt utvecklas och förbättras, allt
för att ge dig en lyckad affär. Till sin hjälp har våra
mäklare en effektiv och engagerad organisation
samt det stora och kontinuerligt uppdaterade
köparregistret Boagenten. Detta register har fokus
på spekulanter som redan är klara för köp. Det gör
att det är enkelt för oss att hitta rätt köpare till rätt
bostad. Alla dessa tjänster och verktyg är viktiga
komponenter som säkerställer att våra kunder alltid
får den bästa möjliga servicen – vad det än gäller.
För vi på Bjurfors nöjer oss inte med mindre, och
det tycker vi inte att du ska göra heller.



Jag är ansvarig mäklare för den här
försäljningen. Om du är intresserad av
att gå vidare med den här bostaden får du
gärna meddela mig så snart som möjligt.
Budgivning och förhandling inleds van-
ligtvis inom ett par dagar efter avslutade
visningar. Bjurfors gör gärna en värdering
av din nuvarande bostad, inför ditt kom-
mande köp av den här eller någon annan
bostad. Vi har även möjlighet att, via vårt
spekulantregister, e-posta dig så fort vi får
in någon bostad i det här segmentet.

Välkommen
att kontakta mig

JOAKIM WESTERLIND
Fastighetsmäklare
070-666 39 64
joakim.westerlind@bjurfors.se

are@bjurfors.se | bjurfors.se
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