TOMTER TILL SALU

i GENUIN FJÄLLMILJÖ
Bygg Ditt Drömhus med utsikt över fjälltoppar!

Ytor mellan
1000 och 2000 m2
i direkt anslutning
till storslagen natur,
slalombackar,
längd- och turspår

Åre: 20 min
Vålådalen: 30 min
Östersund: 90 min
Östersunds flygplats: 80 min
Sundsvall: 4 tim
Stockholm: 7 tim
Trondheim: 3 tim
Vaernäs flygplats: 2 tim 30 min
Tågstationen i Undersåker: 10 min

www.edsasdalen.se
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HOTELL KÖJAGÅRDEN

Tomterna ligger vackert på 550-650 meters höjd över havet
i en sydvästsluttning upp mot Renfjället. Från hela området
har man utsikt över dalen och omgivande fjäll. Samtliga
tomter har frikostiga ytor och generösa byggrätter.

Ski In Ski out

Alla tomter har Ski In och Ski Out med utförsåkning och
längdspår vid gränsen. Var du än bor har du nära till 11 pister, 5
liftar, 20 km sköna längdspår och en gränslös fjällvärld.

Stora tomter!

Tomterna är mycket större än normalt i fjällvärlden:
1 000 – 2 000 kvm med ett snitt på 1350 kvm.
Alla tomter ligger i sluttningar och ger möjligheter till spännande,
unika arkitektoniska lösningar. Målsättningen är ett attraktivt
område med högsta kvalitet i en harmonisk miljö.

BYGGhjälp

Du får hjälp med byggnadslov, kvalitetsansvar och
rekommendationer på lokala byggföretag med mångårig
erfarenhet av husbyggnad. Du kan också få glädje av vårt
samarbete med husleverantörer och lokala entreprenörer med
koppling till Edsåsdalen.
För att skapa trivsel är all skotertrafik i Edsåsdalen reglerad.
Lederna tangerar tomterna men passerar aldrig igenom.

Med hela fjällvärlden lätt tillgänglig runt omkring finns oändliga
möjligheter till aktiviteter och äventyr, men även tid och atmosfär
för lugn och ro.Här får du tid att njuta av tystnaden, gå på långtur
med matsäck, med eller utan skidor, vara i barnbacken med
skidlekis, tolka med snövessla, plocka bär, bada, fiska, slappa, gå
ner i varv, gå i skidskola, njuta av sköna pister eller leka i Funparken.
Här kan man förverkliga sin dröm om ett fritidsboende som kan
leva vidare i generationer.

Här kan Du samla familj och vänner till sport
och lek, vila och avkoppling, fest och firande.

www.edsasdalen.se

Vill du vara i fjällen oftare?
Gå in på www.edsasdalen.se och läs mer om vår gemytliga fjällby.
Du kan också vända dig direkt till:
Edsåsdalen Tomtutveckling Tel +46 647-33152
epost: tomter@edsasdalen.se

HIT VILL DU TILLBAKA
www.edsasdalen.se
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