
GRISSLYVÄGEN

NYPRODUKTION
INTILL GRIZZLY

BJÖRNRIKE

Nyproducerade
lägenheter i

Blästervallen alldeles
intill Grizzly express
och Björnrike Torg.



Nu kan vi äntligen släppa etapp 3 av de populära
lägenheterna på Grisslyvägen i Björnrike. Här erbjuds
14 välplanerade bostäder mellan 81-119 kvm fördelat
på två huskroppar med direkt access till nya Björnrike
Torg samt hela Björnrikes skidsystem via Grizzly
express. Perfekt boende för hela familjen med
skidåkningen runt hörnet, elljusspår för längdåkning
samt restauranger, sportshop och skidhyra vid torget.

VÄLKOMMEN



Andreas Palmqvist
Fastighetsmäklare

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

Pris: 3.375.000-4.795.000 kr
Avgift:3.139-4.611 kr
Antal rum: 4 -6 rum och kök
Boarea: 81 - 119  kvm
Hiss: Nej
våningsplan: 1 och 2
Byggår: 2021/2022
BRF: Brf Dalvem Kyrkby 1



GRISSLYVÄGEN | Rumsbeskrivning

Bostäderna finns från 4RoK till 6RoK varav
3-4 sovrum samt 2 badrum. Varje bostad
håller hög kvalitet och har bland annat
enstavigt parkettgolv från Boen, stilrena
kök i bra standard samt helkaklade badrum
och bastu med formsågade bänkar. Gråa
toner och träpanel i samklang skapar en
ombonad känsla och kaminen centreras i
bostäderna för den självklara mysfaktorn.
Balkongerna ligger i sydväst och ger många
soltimmar.

Husen har vattenburen golvvärme på
samtliga plan och värms upp via
frånluftsvärmepump från NIBE. Här finns
även fiber samt nyckelfria låssystem vilket
ger ett modernt boende. Samtliga enheter
har egen parkering med motorvärmaruttag
samt laddstolpe (11 kW) varav majoriteten
har carport.

Så här tecknar du i Brf Dalvem Kyrkby 1:
-I dagsläget reserverar du din önskade
lägenhet med en avgift på 25 000kr som
sedan växlas mot ett bindande
förhandsavtal så snart det finns en
intygsgiven kostnadskalkyl.
-Handpenning om 10% minus tidigare
erlagd reservationsavgift betalas i samband
med tecknande av Förhandsavtalet. Detta
beräknas ske i december 2021.
-Planerad inflyttning under kvartal 1/kvartal
2, 2022.
-Upplåtelseavtal skrivs ca 2 månader innan
tillträdet.
-Slutlikviden om 90% betalas på
tillträdesdagen inför övertagande.

14 VÄLPLANERADE
BOSTÄDER
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Nyproducerade lägenheter i Blästervallen alldeles intill Grizzly express och Björnrike Torg.





GRISSLYVÄGEN | Rumsbeskrivning

Med lägenhet på Grisslyvägen har du
kanonfin utförs- och längdåkning alldeles
runt knuten. Lika nära är det för dig som
älskar att vandra, springa och cykla i fjällen.
Året om. Men trots att du i princip bor mitt
på fjället, så är det bara 7km till Vemdalen
bys butiks- och restaurangutbud.

Kanonfin utförs-
och längdåkning

alldeles runt
knuten



OVAN. UNGEFÄRLIG TOMTPLATS
HÖGER. EXTERIÖR RENDERING.

Rumsbeskrivning | GRISSLYVÄGEN



GRISSLYVÄGEN

PRIS FRÅN: 3.375.000 kr   FÖRENING: BRF DALVEM KYRKBY 1   OMRÅDE: BJÖRNRIKE

BOSTADSFAKTA

Bostadsrätt, Härjedalen kommun.

Skattesats 34.42.

Våning

1 och  2.

storlek

4- 6 rum och kök.

Boarea

81 - 119 kvm. Enligt ritning.
Denna area kan av olika skäl vara felaktig.
Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en
uppmätning.

Ekonomi

Avgift 3.139 -4.611 kr/mån.  Andel i
föreningen: se ekonomisk kalkyl för
föreningen. Bostadsrätterna är inte
pantsatta.

Driftkostnad

Driftkostnaden utöver månadsavgift
900-1.300 kr/mån och fördelas enligt
följande: hushållsström 900-1.300 kr.
Kostnad för el är beräknad och kan komma
att ändras beroende på avtal och
användning. I kostnad för el ingår kostnad
för uppvärmning och hemförsäkring.

Nyproducerade lägenheter i Blästervallen alldeles intill Grizzly express och Björnrike Torg.



övriga utrymmen

Utvändigt skidförråd till samtliga enheter

Balkong/Uteplats

Balkong/uteplats på samtliga enheter

bostadsrättsförening

Brf Dalvem Kyrkby 1.

Parkering

1 p-plats per bostad med
motorvärmaruttag samt laddstolpe (11 kW)

byggnad

Byggår: 2021/2022.

Uppvärmning

Frånluftsvärmepump med vattenburen
golvvärme

bilplats

En bilplats per lägenhet varav majoriteten
har carport

tv och internet

Fiber

nuvarande ägare

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



"Barnvänligt område med förstklassig
skidåkning för hela familjen"





PLANRITNING 81 kvm
PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER



PLANRITNING 90 kvm hörnlägenhet
PLANSKISSEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER



ENTRÉPLAN

PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

LOFT

PLANRITNING 108 kvm



ENTRÉPLAN

PLANRITNING 119 kvm
PLANRITNINGEN ÄR EJ SKALENLIG. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA AVVIKELSER

LOFT





Grizzly Express
intill Björnrike torg
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