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Säljsucce för Björn Daehlies byggprojekt
View i Åre

Etapp ett är slutsåld, i etapp två finns ett fåtal lägenheter kvar, försäljningen
av etapp tre startar inom kort och redan hör spekulanterna av sig och vill
reservera sina lägenheter. Projektören Björn Daehlie är mer än nöjd.

– Det trodde jag inte i mars månad, mina förväntningar har verkligen
överträffats, säger Björn Daehlie.

View,Åre med sina lägenheter av högsta kvalitet och med perfekt läge har
väckt stort intresse på marknaden.



– Hittills har vi sålt 50% av hela projektet och det i en pandemi som vi inte
kunde föreställa oss för ett år sedan, säger Erik Olofsson, mäklare på Svensk
Fastighetsförmedling och säljansvarig för projektet.

Köparna har framförallt attraherats av lägenheternas höga standard i
kombination med närhet till både skidbackar och Åre by.

– Det här är ett fantastiskt projekt som har lockat ett enormt intresse, jag har
aldrig varit med om något liknande, säger Erik Olofsson på Svensk
Fastighetsförmedling. Jag är övertygad om att alla lägenheter kommer att
vara slutsålda under vintern, fortsätter han.

Bygget av Etapp 1 i View Åre startades i juli och de första lägenheterna
kommer att vara inflyttningsklara i maj 2021, etapp två i oktober 2022 och
den sista etappen står inflyttningsklar i februari 2023. Totalt kommer 119
lägenheter att byggas på klassisk mark i Åre i närheten av Nationalarenan.

För mer info kontakta:
Erik Olofsson, Svensk Fastighetsförmedling Åre, 070-369 10 30

www.vieware.se

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kanta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2019
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 500 bostäder till ett värde
av 63,4 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.

http://www.vieware.se/
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