Brf Ängsvallen,
nytt
bostadsområde

BRF ÄNGSVALLEN 1

Nytt bostadsområde
Pris

1.295.000 - 2.095.000 kr
Avgift

1.772 - 3.328 kr
Antal rum

2 - 4 rum och kök
Boarea

41 -77kvm
Hiss

Nej
våningsplan

1 -3

Byggår

2019
BRF

Ängsvallen 1

INTRO

Ängsvallen

Nyproducerade lägenheter från 41 till 77m² med
genomgående fina ytskikt och materialval. Kök från
Ballingslöv i grått med rostfria vitvaror från Cylinda såsom
kyl/frys, induktionshäll, ugn, fläkt samt diskmaskin.
Genomgående golvvärme via bergvärme. Golv i ekparkett
samt grått klinker i hall och bad. Planerad inflyttning from
juni 2019.
Alla bilder och information är med reservation för
eventuella ändringar.

Plan 1 (souterrängplan) Mindre varmförråd
samt skidskåp finns.
41kvm
Entré till hall med garderob och städskåp
samt plats för avhängning, klinker på golv.
Rakt fram från hallen nås badrummet med
wc, handfat, dusch, duschväggar samt
kombimaskin (tvätt- och torktumlare).
Klinker i grått på golv samt kakel i vitt på
vägg. Kombinerat allrum och kök med
köksluckor i grått från Ballingslöv med svart
bänkskiva och vitt kakel ovan. Rostfria
vitvaror från Cylinda såsom induktionshäll,
inbyggnadsugn, fläkt, microvågsugn,

diskmaskin samt kyl/frys. Sovrum med två
garderober samt klädkammare.
50kvm (hörnlägenhet)
Entré till hall med garderob, städskåp och
torskskåp samt plats för avhängning, klinker
på golv. Rakt fram från hallen nås
badrummet med wc, handfat, dusch,
duschväggar samt kombimaskin (tvätt- och
torktumlare). Klinker i grått på golv samt
kakel i vitt på vägg.
Kombinerat allrum och kök med köksluckor i
grått från Ballinslöv med svart bänkskiva och
vitt kakel ovan.

Rostfria vitvaror från Cylinda såsom induktionshäll, inbyggnadsugn, fläkt, micro, diskmaskin samt kyl/frys. Två rum med
garderob samt mindre fönster i norr.
52kvm
Entré till hall med garderob, städskåp och
torskskåp samt plats för avhängning, klinker
på golv. Rakt fram från hallen nås badrummet med wc, handfat, dusch, dusch-väggar
samt kombimaskin (tvätt- och torktumlare).
Klinker i grått på golv samt kakel i vitt på
vägg. Kombinerat allrum och kök med köksluckor i grått från Ballingslöv med svart
bänkskiva och vitt kakel ovan. Rostfria
vitvaror från Cylinda såsom induktionshäll,
inbygg-nadsugn, fläkt, microvågsugn,
diskmaskin samt kyl/frys. Två rum med
garderob samt mindre fönster i norr.
Plan 2 och 3 Varmbonat förråd finns vid
entrén till varje lägenhet
70kvm
Entré till hall med garderob, städskåp och
torskskåp samt plats för avhängning, klinker
på golv. Här nås även badrummet med wc,
handfat, dusch, duschväggar, bastu samt
kombimaskin (tvätt- & torktumlare).Klinker i
grått på golv samt kakel i vitt på vägg. I

hallen finns även en separat wc med handfat,
grått klinker på golv samt målade väggar.
Från hallen nås de tre rummen med
garderob, det större föräldrasovrummet har
två garderober.
Kombinerat allrum och kök med köksluckor i
grått från Ballingslöv med svart bänkskiva
och vitt kakel ovan. Rostfria vitvaror från
Cylinda såsom induktionshäll,
inbyggnadsugn, fläkt, microvågsugn,
diskmaskin samt kyl/frys.
77kvm (hörnlägenhet)
Entré till hall med 2 garderober, städskåp
och torskskåp samt plats för avhängning,
klinker på golv. Här nås även badrummet
med wc, handfat, dusch, duschväggar samt
kombimaskin (tvätt- och torktumlare).
Klinker i grått på golv samt kakel i vitt på
vägg. I hallen finns även en separat wc med
handfat, grått klinker på golv samt målade
väggar. Från hallen nås alla de tre sovrummen med garderob, det större föräldrasovrummet har två garderober samt
klädkammare. Kombinerat allrum och kök
med köksluckor i grått från Ballingslöv med
svart bänkskiva och vitt kakel ovan. Rostfria
vitvaror från Cylinda såsom induktionshäll,
inbyggnadsugn, fläkt, microvågsugn,
diskmaskin samt kyl och frys i fullhöjd.

Bostadsfakta
BOSTADSRÄTT NR 1:11-4:34
ÄNGARNA/TEGEFORS
Adress
Brf Ängsvallen 1, 837 98 Åre. Våningsplan 1-3.
Belägen i Åre kommun, Åre församling.
Storlek
2-4 rum och Kök. 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
1.295.000 kr - 2.095.000 kt
Ekonomi
Avgift 1.776 - 3.328 kr/mån inkl värme,
vatten, sophämtning. Bostadsrätten är ej
pantsatt.
Driftskostnad
Hushållsel debiteras med ett
schablonbelopp om 300-500kr/mån.
Avläsning sker för individuell mätning två
gånger per år. Du som bostadsrättsinnehavare ska tecka en giltig hemförsäkring
fr o m tillträdesdagen vilket är en
tillkommande driftkostnad.
bostadsrättsförening
Ängsvallen 1
byggnad
Byggår: 2019.
Uppvärmning
Golvvärme via bergvärme

bilplats
Föreningen kommer att ha 56st
parkeringsplatser med motorvärmare samt
ett antal gästparkeringar.
tv och internet
Basutbud tv ingår.
Fastigheten är ansluten till fiber, abonemang
väljs och betalas av lägenhetsinnehavare.
övrigt
300-500m till närmaste lift
200m till busshållplats
4,5km till Åre torg

Alla bilder och information är med
reservation för eventuella ändringar.

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

Planritning 77kvm

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning
41 KVM

50 KVM

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning 52km

PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

Planritning 70 kvm

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
Hans Westerlind med personal har i drygt
25 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.

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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