POPULÄRA
ÄNGSVALLEN
Med stor efterfrågan,
släpper vi nu den sista
etappen i Ängsvallen.
Gångavstånd till
skidåkning.

KYRKÄNGESVÄGEN, BRF ÄNGSVALLEN 3
ÄNGARNA/TEGEFORS

KYRKÄNGESVÄGEN

Brf Ängsvallen 3
Pris

1.345.000kr - 2.345.000kr
Avgift

1.895kr - 3.560kr
Antal rum

2-4 rum
Boarea

41-77kvm
Hiss

Nej
våningsplan

1-3
Byggår

20/21
BRF

Ängsvallen 3
Andel i föreningen

1,17 -2,2%

INTRO

Sista etappen i
Ängsvallen
Lägenheter från 41-77kvm med genomgående fina ytskikt
och materialval. Kök och badrumsmöbel från Ballingslöv,
genomgående golvvärme via bergvärme, golv i ljuslaserad
ekparkett samt grått klinker.
Värmen ingår i månds-avgiften och solceller på taket för
minskade driftskostnader.
Lägenheterna passar lika bra för permanent- som för
fritidsboende.
Preliminär inflyttning enligt nedan;
•hus 8 den 18 nov 2020
•hus 9 den 16 dec 2020
•hus 10 den 30 mars 2021
•hus 11 den 1 juli 2021
Bilderna är från Ängsvallen etapp 1 och förändring av
köksluckor kommer att ske.

41-52m²
Hall med klinker, här finns torkskåp och
städskåp. Badrum med kakel/klinker
utrustat med wc, handfat, dusch,
duschväggar samt kombimaskin (tvätt- och
torktumlare). Kombinerat allrum och kök
med köksluckor i grått från Ballingslöv med
rostfria vitvaror från Cylinda såsom
induktionshäll, inbyggnadsugn, fläkt,
microvågsugn, diskmaskin samt kyl/frys.
70-77m²
Hall med klinker, här finns garderob,
städskåp och torkskåp. Badrum med kakel/

klinker utrustat med wc, handfat med
kommod från Ballingslöv, dusch,
duschväggar, bastu samt kombimaskin
(tvätt- och torktumlare). I hallen finns även
en separat wc med handfat, klinker på golv
samt målade väggar.
Kombinerat allrum och kök med köksluckor i
grått från Ballingslöv och rostfria vitvaror från
Cylinda såsom induktionshäll, inbyggnadsugn, fläkt, microvågsugn, diskmaskin samt
kyl/frys.
Genomgående ljuslaserat ekgolv i allrum och
sovrum.

Bostadsfakta
BOSTADSRÄTT NR 8:11-11:34
ÄNGARNA/TEGEFORS
Adress
Kyrkängesvägen, Brf Ängsvallen 3, 837 98
Åre. Våningsplan 1 av 3. Belägen i Åre
kommun. Skattesats 34.17.
Storlek
2 -4rum och . Boarea 41-77 kvm. Denna area
kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare
som anser arean vara av betydelse för köpet
bör därför vidta en uppmätning.
Pris
1.345.000kr - 2.345.000kr
Ekonomi
Avgift
41m² 1.895 kr/mån.
50m² 2.312kr
52m² 2.404kr
70m² 3.236kr
77m² 3.560kr
Månadsavgift nkl värme, v/a, sophämtning,
snöröjning, parkering och grundutbud tv.
Andel i föreningen: 1,172,2%.
Driftkostnad
Driftkostnaden utöver månadsavgift
3-500kr/mån och fördelas enligt följande:.
Hushållsel debiteras med ett
schablonbelopp om 300kr/mån (41-52m²)
och 500kr/mån (70-77m²). Avläsning sker
för individuell mätning två gånger per år.
Du som bostadsrättsinnehavare ska teckna
en giltig hemförsäkring. Bostadsrättstillägget
ingår i föreningens försäkring.

övriga utrymmen
Varmbonade förråd finns till alla lägenheter
41-52m² har ca 1-1,5m² förråd
77m² har ca 4,2m² förråd
70m² har ca 3,2m² förråd
bostadsrättsförening
Brf Ängsvallen 3
.
byggnad
Byggår: 20/21.
Uppvärmning
Vattenburen golvvärme via bergvärme
bilplats
Föreningen kommer att ha 56st
parkeringsplatser med motorvärmare samt
ett antal gästparkeringar. 1 parkering med
motorvärmare ingår till varje lägenhet.
tv
Gemensam tv-anläggning med grundutbud
via Telia ingår i avgiften.
internet
Fastigheterna kommer att fiberanslutas via
Telia. Ägare beställer och betalar önskat
bredband (i dagsläget låst till Telias utbud).

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

Planritning 41kvm

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning 50kvm

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning 52kvm

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning 70kvm

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning 77 kvm

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Nöj dig inte
med mindre
Bjurfors är Sveriges största privatägda mäklarföretag 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 marknadsledande 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.

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.

Bjurfors i Åre
Företagets och medarbetarnas mål är att vi ska
ligga i framkant när det kommer till utveckling
samt att bevara vår position som Åres ledande
mäklarbyrå. Detta bygger vi tillsammans vidare på
utifrån värdeorden Ärlighet, Kvalité och
Kunskap. Allt för att din upplevelse ska ge
trygghet och bästa utfall av affären.
Medarbetarna är bofasta i Åre och vi finns nära till
hands för att hjälpa dig. Oavsett om det gäller
permanent- eller fritidsboende träffar vi gärna dig
som ett första steg i vår relation där vi lyssnar på
dina förväntningar och slutligen ger dig en
indikation på värdet av din bostad.

Bjurfors Åre drivs av Joakim Westerlind och den
viktigaste målsättningen är att medarbetarna ska
ges bästa tänkbara förutsättningar för att trivas och
komma till jobbet med ett leende varje dag. Det
genererar ständig personlig utveckling i deras roller
och gör också att vi idag är ett starkt
sammansvetsat team på kontoret. Det ger ett
mervärde för dig som kund i dialogen med oss då
känslan och energin förhoppningsvis sprids vidare
till er.

Välkommen
att kontakta mig

CECILIA EDFELDT JIGSTEDT
Fastighetsmäklare i Åre
Dir: 070-666 28 70
cecilia.jigstedt@bjurfors.se

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 vanligtvis inom ett par dagar efter avslutade
visningar. Bjurfors gör gärna en värdering
av din nuvarande bostad, inför ditt kommande 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.
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