Storhogna - BRF Storhogna Torg
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Snabbfakta
Utgångspris

2 395 000 kr för nedervåningar , 2 495 000 kr för övervåningar

Månadsavgift

2 782 kr

Boarea

77 m² (Enligt ritningar)

Antal rum

4+

Våning

Övervåningar 2 495 000 kr och nedervåningar 2 395 000 kr
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Med gångavstånd till M-huset och med bekvämt stakavstånd till skidbacke och längdspår växer nu Brf Storhogna torg
fram. Här erbjuds 18 högkvalitativa bostadsrätter om 77 kvm vardera som uppförs i tvåvåningshus med två eller tre
lägenheter per våning. Lägenheterna har tre sovrum, stort allrum med kök i öppen planlösning, ett badrum med bastu,
extra wc samt balkong eller uteplats.
Priser:
Övervåning 2 495 000 kr
Undervåning 2 395 000 kr
Månadsavgifter är preliminära på 2 782 kr enligt ekonomisk kalkyl.
Ekonomisk kalkyl är intygsgiven och vi kan redan teckna vi att teckna förhandsavtal med blivande köpare.
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Under dokument här i annonsen finner du Kostnadskalkyl samt utförliga specifikationer av material och ytskikt. Kamin finns
som tillval.
Preliminärt beräknas hus nr 4 stå klart till jul. Husen färdigställs sedan i fallande ordning, 3, 2 och hus nr 1 ska stå klart
senast 31/3 2021.
Observera att bilderna är renderingar och de kan skilja sig från färdigt resultat. Under dokument ligger bygglovshandlingar
som visar husens placering, fasader och planlösning.
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Interiör
Boarea

77 m² (Enligt ritningar)

Antal rum

4+

Planlösning

Entré från husets ena långsida in i en hall. Från hallen når du två av lägenhetens sovrum, ett
på var sida, det ena med plats för dubbelsäng, det andra med plats för vånings eller
enkelsäng. Lite längre in i hallen ligger badrum och extra WC på varsin sida. Badrummet är
stort och utrustat med bastu.
Rakt in från hallen är storstugan i öppen planlösning med köket. Här finns gott om ljusinsläpp
genom fönster och altandörr. Plats för matgrupp och soffgrupp, möjlighet till kamin som tillval
finns för övervåningarna.
Bredvid storstugan är lägenhetens masterbedroom beläget, här finns gott om plats för
dubbelsäng, stort fönster mot balkongen/altanen.
Altanen/balkongen nås via en altandörr från storstugan.
Hall
Hall med svart klinker på golvet och ljust målade väggar.
Sovrum 1
Sovrum med två garderober och plats för dubbelsäng, 3-stavs ekparkett på golvet och ljust
målade väggar. Ett fönster mot husets långsida.
Sovrum 2
Sovrum med plats för enkelsäng eller våningssäng, 3-stavs ekparkett på golvet och ljust
målade väggar. Ett fönster mot husets långsida.
Badrum
Badrum med bastu, dusch, handfat och WC. Här står även värmepumpen, torkskåp och
tvättmaskin. Mörkgrå klinker på golvet, vitt kakel på väggarna. Bastu med träpanel i asp på
lavar, på väggar och i tak. Mörktonad glasdörr.

Copyright © Detta dokument är till idé, text & layout skyddat enligt lagen om upphovsrätt - Vitec Mäklarsystem AB

WC
Extra WC med handfat, ett litet fönster mot husets kortsida. Mörkgrå klinker på golvet, ljust
målade väggar.
Storstuga
Storstuga i öppen planlösning med köket. Gott om ljusinsläpp via stora fönster i två
riktningar. 3-stavs ekparkett på golvet, grålaserad liggande träpanel på väggen mot
masterbedroom, övriga väggar ljust målade.
Köket är fullt utrustat med vitvaror från Cylinda och köksskåp från Marbodal.
Sovrum 3
Sovrum med tre garderober och plats för dubbelsäng, 3-stavs ekparkett på golvet och ljust
målade väggar. Ett fönster mot balkongen/altanen på husets långsida.
Balkong/altan
Balkong/altan med utgång från allrummet.
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Ventilation

Mekanisk frånluft
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Allmänt
Våningsplan

Övervåningar 2 495 000 kr och nedervåningar 2 395 000 kr

Månadsavgift

2 782 kr

Andel i förening

5,56 %

Balkong

Ja

Uteplats

Ja

Balkong/uteplats

Balkong för övervåningar och uteplats för lägenheterna i markplan

Bilplats

En parkering till varje lägenhet.

Bilplats

Bra parkeringsplatser, inget trassel!

Pantsättning

Bostadsrätten är ej pantsatt.

Byggnad
Byggnadstyp

2 plan

Byggnadsår

2020 Planerad inflytt till jul 2020 för hus nr 4, övriga hus innan 2021-03-31

Fönster

3-glas

Uppvärmning

Frånluftsvärmepump, individuell för varje lägenhet

Energideklaration byggnad
Energiklass

Byggnaden har ingen energiklass.

Kommentar

Energideklaration för byggnaden finns för närvarande inte.

Omgivning
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Allmänt

Varmt välkommen till genuina, natursköna Storhogna! Din fjälldestination vid foten av fjället.
I Storhogna finner du Vasaloppscertifierade längdskidspår som är en del av ett spårsystem
som möjliggör att åka skidor upp på Klövsjötoppen, ut på Kalfjället mot Samevistet eller ner
på myren mot Bräckvallen, det går att ta sig på ländgspår ända bort till Vemdalsskalet och
Björnrike.
Storhognas alpina skidbackar ha natursnö, här behövs inte snökanoner, du åker skidor på
natursnö i fjällsmiljö med storslagen milsvid utsikt över kalfjället och mot Klövsjö by i dalen
bredvid. Här erbjuds varierad skidåkning och svårhetsgrad. Solliften kopplar samman
Storhognas skidbackar med Klövsjöfjälls skidbackar, den går längs med Solsidans
tomtområde. Klövsjös skidbackar erbjuder utmanande åkning med flera svarta backar,
världscupen i slalom hölls här på 80-talet!
Centralt beläget i Storhogna ligger M-huset, det erbjuder restaurang, café och skidshop samt
även inomhusaktiviteter som bowling, biljard och gym, allt för att förhöja din fjällvistelse.
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I direkt anslutning till M-huset finns det en ny barnbacke samt rullband som är gratis för alla
barn.
Storhognas prisbelönta högfjällshotell erbjuder förutom restaurang och logi även bad och
spa.
Storhogna är så mycket mer än vinter, här har varje säsong sin charm. Barmarksäsongen
innebär aktiviteter som förstklassiga vandringsleder i olika längder, kalfjället börjar där
bebyggelsen tar slut. På fjället växer de flesta år lättillgängliga hjortron, myren börjar endast
några få minuters promenad från parkeringen.
Detta gör Storhogna till en underbar plats för avkoppling och rekreation!
Storhogna är platsen för alla er som älskar naturen, hela året.
Kommunikation

Härjedalingen (www.harjedalingen.se) tar dig med buss från södra Sverige till Storhogna. Vill
du hellre åka tåg kan du åka med inlandsbanan (www.inlandsbanan.se) som stannar i Röjan
där en buss möter upp er och skjutsar till Storhogna.
Flyget kan du ta till Östersunds flygplats, avgångar varje dag till Stockholm.
Bor du nära M-huset så kan du låta bilen stå om du inte vill köra, fjällsemestern är inom
räckhåll.

Närservice

Liftsystem som tar dig dit du vill inom Klövsjö och Storhognas alpinanläggningar.
Snöpendeln kör er dessutom till Björnrike och Vemdalsskalets anläggningar. Storhognas
fantastiska spårsystem erbjuder längdskidåkning i världsklass. M-huset och Högfjällshotellet
står för underhållning och erbjuder högkvalitativ mat samt rekreation, spa och gym med
mera.

Parkering

Bra parkeringsplatser, inget trassel!

Övrigt

Välkommen till fantastiska Storhogna!

Driftskostnader (kr/år)
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Ägarens nuvarande kostnader med 0 personer i hushållet.
Elförbrukning

14 400

Renhållning

0

Uppvärmning

0

Försäkring

0

VA-förbrukning

0

Väg & samfällighet

0

Sotning

0

Övrigt

0

Underhåll

0

Summa

Kommentar

14 400

Driftskostnad för el är en uppskattning utifrån andra lägenheter i liknade storlek och samma
uppvärmningssystem. I månadsavgiften ingår:
- Vatten och avlopp
- Vägsamfällighet
- Samfällighet för sophantering
- Föreningens administrativa kostnader
- Kapitalkostnad
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Nätbolag

BTEA

Elleverantör

BTEA

Elförbrukning

0 kWh/år

Boendekostnad
Kostnad vid slutpris 2 395 000 kr och kontantinsats:

15 %

20 %

25 %

359 250 kr

479 000 kr

598 750 kr

2 035 750 kr

1 916 000 kr

1 796 250 kr

Netto räntekostnad vid 3,5 % ränta*

4 156 kr

3 912 kr

3 667 kr

Driftskostnad

1 200 kr

1 200 kr

1 200 kr

Månadsavgift till förening

2 782 kr

2 782 kr

2 782 kr

Netto boendekostnad per månad

8 138 kr

7 894 kr

7 649 kr

Kontantinsats i kronor
Lånebelopp i kronor

*Kalkylen baseras på 2 köpare med 30 % skattereduktion i inkomstslaget kapital. För personlig boendekostnadskalkyl kontakta mäklaren.

Övrigt
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Planlösning
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Kontakt
För mer information kontakta:
Ansvarig mäklare
Loe Vastero
Fastighetsmäklare
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Mobil: 070-542 30 40

loe.vastero@skandiamaklarna.se
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