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Välkommen till detta moderna fritidshus på
Kilbergsvägen i Vemdalen. Här bor du med naturen
runt knuten och en fantastisk vy mot Sonfjällets
naturområde. Huset om ca 170 kvm har en
genomtänkt och social planlösning med 4 sovrum,
badrum, gäst-wc och en öppen planlösning mellan kök
och allrum. Här finns det även ett stort loft som ger ett
extra rum för umgänge eller fler bäddplatser.

På fastigheten finns det även ett garage om ca 60 kvm
där det finns gott om plats för förvaring samt en relax
med wc, dusch, bastu och tillhörande trädäck med
vedeldad badtunna.

Det är genomgående golvvärme på entréplan och i
garaget.

I Vemdalen by hittar du ett flertal aktiviteter såväl
sommar som vinter. Här kan du paddla kanot i
Vemhån, utmana familj och vänner i olika aktiviteter i
padelcentret, testa dina ridkunskaper i en magisk
fjällnatur och för den fiskeintresserade har Vemdalen
en god fiskehistoria. Här hittar du även två golfbanor
varan den ena, Hede-Vemdalens Golfklubb omringas
av en härlig natur och Sonfjället skymtas i olika vinklar.
I Vemdalen by finns det aktiviteter för hela familjen -
stora som små!

Bostaden överlåtes möblerad med undantag för
diverse lösöre, husgeråd, stylingprodukter och
personliga tillhörigheter.

Välkommen att kontakta ansvarig mäklare för frågor!

VÄLKOMMEN



Utgångspris: 7.950.000 kr
Antal rum: 6 rum
Boarea: 170 kvm
Biarea: ca. 61 kvm
Tomtarea: ca. 1.445 kvm
plan: 1,5 plan
Byggår: 2018
fastighetsbeteckning:
Vemdalens Kyrkby 81:4

Andreas Palmqvist
Fastighetsmäklare

070-282 89 62
andreas.palmqvist@bjurfors.se



ENTRÉPLAN
Här välkomnas du till en hall med klinker på
golvet och träpanel på väggarna. Till
vänster från hallen finns bostadens gäst-wc
som är utrustad med wc och kommod. Till
höger från hallen finns det första rymliga
sovrummet som ger plats för våningssäng
med bredare underslaf. I hallen finns också
en stor garderob som ger goda möjligheter
för avhängning. Vidare från hallen når du
den sociala ytan mellan kök och allrum. Det
vita köket är maskinellt utrustat med
spishäll, fläkt, ugn/mikro, diskmaskin, hel
kyl och halv frys samt en vinkyl. I allrummet
finns det en matplats för 8 personer samt
en mysig hörna med fåtöljer. Här kan du
värma dig framför kaminen efter en heldag
utomhus och samtidigt njuta av utsikten
tack vare de stora fönsterpartierna. Från
allrummet finns utgång till altan samt en
trapp upp till loftet.
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OMBONAT
FRITIDSHUS
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Vidare från allrummet når du bostadens
andra sovrum med plats för dubbelsäng.
På denna sida av bostaden ligger även det
helkaklade badrummet som är utrustat
med två duschar som förhöjer den lyxiga
känslan, wc, kommod och handdukstork.
Här finns också bostadens tredje och fjärde
sovrum där båda rymmer våningssäng med
bredare underslaf. Ett praktiskt tvättrum
utrustat med tvättmaskin, torktumlare och
tvättbänk ligger även i denna del av
bostaden.

LOFT
På loftet finns det ett stort allrum med soffa
och vägghängd tv. Här finns det gott om
möjlighet till fler bäddplatser.

TILL VÄNSTER. KÖK  NEDAN. DETALJBILD
ALLRUM
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"Huset om ca 170
kvm har en

genomtänkt
och social

planlösning med
4 sovrum"
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OVAN. FBOSTADENS LOFT. TILL HÖGER.
SOVRUM MED DUBBELSÄNG .



OVAN.VY FRÅN KÖKSFÖNSTER



"I detta kök kan du
blicka ut genom fönstret

och njuta av en
fantastisk utsikt"



Vemdalens Kyrkby 81:4. Belägen i

Härjedalen kommun. Skattesats 34.43.

Adress

Kilbergsvägen 12, 846 71 Vemdalen.

Storlek

6 rum och kök, varav 4 sovrum

Boarea

170 kvm.

Biarea

61 kvm.
Areauppgifter enligt
taxeringsinformationen.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Ekonomi

Taxeringsvärde 2.644.000 kr (fastställt
avseende år 2021) varav byggnadsvärde
2.237.000 kr. Typkod: 220, Småhusenhet,
bebyggd. Värdeår 2018.

energideklaration

Energiklass: A*

driftkostnad

Driftkostnaden är ca 33.470 kr/år och
fördelas enligt följande: uppvärmning

*Energideklarationer som är gjorda från och med 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.
För mer information www.boverket.se/energideklaration
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25.000 kr, VA 7.695. kr och renhållning 775
kr. I kostnad för uppvärmning ingår el.
Tömning av sopkärl kostar 72kr per gång.
Du som fastighetsägare ska teckna en giltig
hemförsäkring vilket är en tillkommande
driftskostnad.

Pantbrev

På fastigheten Vemdalens Kyrkby 81:4 finns
2 pantbrev om sammanlagt 910.000 kr.

Tomt

1.445 kvm.

byggnad

Byggår: 2018.

byggnadssätt

Grund: Betongplatta på mark. Stomme:
Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad:
Plåt. Fönster: 3-glas. Ventilation:
FTX-system.

uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Luft/vatten.

vatten och avlopp

Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.

tv och internet

Fiber

Bilplats

Stor grusad uppfart runtom huset samt
garage

övriga byggnader

Garage om 61 kvm med tillhörande relax

servitut

Rättigheter-förmån: Förmån:
Officialservitut Väg, 23-VEM-763.1.
Planbestämmelse: Detaljplan

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





ENTRÉPLAN

LOFT

PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

PLANRITNING Kilbergsvägen 12



KILBERGSVÄGEN 12 | Viktig information



Viktig information | KILBERGSVÄGEN 12



vemdalen@bjurfors.se | bjurfors.se


