
VEMDALSSKALET

Högåsvillorna
släpper nu etapp 5.
12 st lägenheter om
80 kvm & 122 kvm.

Unikt läge högst upp i
området.

HÖGÅSVILLORNA 5

FIN UTSIKT MED
SKI-IN/SKI-OUT





HÖGÅSVÄGEN 4, VEMDALSSKALET

Högåsvillorna
etapp 5

pris

3.395.000 kr, 80 kvm
4.395.000 kr, 122 kvm

 
Avgift

3.127 kr, 80 kvm
4.769 kr, 122 kvm

 
Antal rum

4 rum och kök/6 rum och kök
 

Boarea

80 kvm, 122 kvm
 

Hiss

Nej
 

våningsplan

1 av 2 plus etage / 2 av 2 plus etage
 

Byggår

2021
 

BRF

Högåsvillorna 5 i Vemdalen
 

Andel i föreningen

6,6 %, 80 kvm / 10,07%, 122 kvm



Högåsvillorna är ett koncept framtaget av skidåkare för
skidåkare. Läget högst upp i området med härlig utsikt
och äkta ski in/ski out gör etapp 5 unikt. Med feedback
från tidigare köpare och våra partners har vi nu utvecklat
produkten till en större övervåning i två plan om ca 122
kvm. Det finns även 6 st 80 kvm lägenheter i föreningen.
Lägenheterna har smarta planlösningar för att optimera
upplevelsen för ägaren och gäster under skidsemestern.

Alla bostäder har bra access till längdskidåkning med
förbindelsespår till Björnrike, Storhogna och Klövsjö.
Området ligger invid barnbackarna på Vemdalsskalet med
gångavstånd till Skalets Torg vilket troligen är Vemdalens
mest eftertraktade läge. Samtliga bostäder har eldstad
och uteplats.
Inflyttning sker preliminärt december 2021.

Attraktivt läge
nära till allt

INTRO





Stora sociala ytor

Beskrivning 80 kvm

Entré med klinkergolv, plats för avhängning
och en funktionell klädkammare. Direkt i
entrén når man det första sovrummet med
plats för våningssäng. Vidare in i lägenheten
kommer badrum 1 med toalett, dusch,
torkskåp, handfat och förberedelse för
tvättmaskin. De övriga två sovrummen har
gott om plats och inrymmer både
dubbelsäng och garderober.

Badrum 2 har även det dusch, toalett samt
bastu. Slutligen har vi den stora sociala ytan i
lägenheten där kök, vardagsrum och
matplats ligger i anslutning till varandra.
Härifrån när man också altanen.





skalets torg

Beskrivning 122 kvm

Entréplan: Stor välkomnande skidåkarhall
med klinker, bra plats för avhängning rakt
fram med torkskåp i anslutning. Direkt till
vänster från entrén finns badrum 1 med
toalett, dusch, torkskåp, handfat och
förberedelse för tvättmaskin. Vidare genom
hallen öppnas lägenheten upp med sociala
ytor, stort kök och allrum. Från allrummet
tar man sig ut på balkongen. På entréplanet
finns också två sovrum med plats för
dubbelsäng och garderob i båda.
Slutligen finns badrum 2 med toalett, dusch,
handfat och bastu.

Övre plan: Upp för trappan välkomnas man
av ett stort allrum, till exempel ett perfekt
rum för barnen att hänga medan maten
tillagas eller ett mysigt ställe att bara umgås,
koppla av och se en film på. På detta plan
finns också två identiska sovrum i fil med
varandra.





Adress

Högåsvägen 20, Vemdalsskalet, 840 92
VEMDALEN. Våningsplan 1 av 2 plus etage.
Belägen i Härjedalen kommun. Skattesats
34.42.

Storlek

122 kvm: 6 rum och Kök.
80 kvm: 4 rum och kök.
Areauppgifter enligt ekonomisk plan.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Fast pris

80 kvm:  3.395.000 kr
122 kvm: 4.395.000 kr

Ekonomi

Avgift
80 kvm: 3.127 kr/mån
122 kvm: 4.769 kr/mån. I avgiften ingår
vatten, snöröjning av bilväg, renhållning,
bredband & kabel-TV.  Andel i föreningen:
10,07%. Bostadsrätten är inte pantsatt.
 
Driftkostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift är:
80 kvm: 900kr/mån, 122 kvm: 1.373 kr/mån.
I kostnad för uppvärmning ingår hushållsel.
Du som bostadsrättsinnehavare skall teckna
en giltig hemförsäkring med
bostadsrättstillägg.

övriga utrymmen

Till lägenheten finns ett skidförråd.

BOSTADSRÄTT NR 1-12
VEMDALSSKALET

Bostadsfakta

bostadsrättsförening

Högåsvillorna 5 i Vemdalen.

byggnad

Byggår: 2021.

Uppvärmning

Frånluftsvärmepump

bilplats

1 parkeringsplats tillhör lägenheter om
80 kvm och 2 st parkeringsplatser tillhör
lägenheter om 122 kvm varav en är med
motorvärmaruttag, ingår i avgiften.

tv och•internet

Kabelnät via samfälligheten, ingår i avgiften.
Bredband via samfälligheten, abonnemanget
ingår i avgiften. Kostnad för router och
montering tillkommer med f.n 5 000 kr per
lägenhetsinnehavare.

övrigt

För att gå vidare med köp i Högåsvillorna gör
du på följande vis:

Man får reservera en lägenhet (gulmarkerad)
muntligen utan kostnad under tiden man
funderar. Kommer  annan kund in och
meddelar att de vill skriva avtal på just den
lägenheten måste man som reservant ta ett
beslut om köp eller inte.

Vi skriver bindande förhandsavtal mot
intygsgiven kostnadskalkyl. Det beräknas ske
i mitten på september 2020.



- Förhandsavtalen växlas slutligen mot
Upplåtelseavtal så snart den ekonomiska
planen är godkänd av Bolagsverket som
beräknas ske ca 5-6 mån före inflyttning.

- Det är först vid påskrift av Upplåtelseavtal
som det blir aktuellt att erlägga en
handpenning om 10 %. Resterande 90 % av
köpeskillingen betalas på tillträdesdagen när
det finns en godkänd slutbesiktning och
slutbevis är utfärdat av kommunen.

OBS! Bilderna är tagna från en tidigare etapp
av Högåsvillorna där planlösning och
material skiljer sig mot denna etapp. Se
ritningar för exakt planlösning.
Illustrationerna kan också skilja sig mot

verkligheten.
Bostäderna upplåtes omöblerade men
förslag på möbelpaket finns via
samarbetsparters till projektören. Fråga
mäklaren om dessa samarbeten.
En färdigsförsäkring och en 10-årig
byggfelsförsäkring ingår i entreprenaden.
Föreningens hus omfattas dessutom av en 2-
årig garanti som löper två år från
slutbesiktning.

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 80 kvm





PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER.

ÖVRE PLAN 122 KVM

ENTRÉPLAN 122 KVM











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.

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.

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 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.



JOAKIM WESTERLIND WIKLUND

Fastighetsmäklare
Dir: 070-666 39 64
joakim.westerlind@bjurfors.se

Vi är ansvarig mäklare för den här försäljningen.
Om du är intresserad av att gå vidare med den
här bostaden får du gärna meddela oss så snart
som möjligt. Budgivning och förhandling inleds
vanligtvis inom ett par dagar efter avslutade vis-
ningar. Bjurfors gör gärna en värdering av din nu-
varande bostad, inför ditt kommande köp av den
här eller någon annan bostad. Vi har även möjlig-
het att, via vårt spekulantregister, e-posta dig så
fort vi får in någon bostad i det här segmentet.

Välkommen
att kontakta oss

JACOB IWARSSON

Fastighetsmäklare
Dir: 070-666 39 62
jacob.iwarsson@bjurfors.se

are@bjurfors.se | bjurfors.se
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