


Åres mest attraktiva projekt

View är Åres mest attraktiva projekt. Lägg namnet på minnet.  
View som i utsikt mot Åreskutans topp och Åresjön med Renfjället  
i bakgrunden, men också View som i blick. Blick för detaljer, blick för 
det lilla extra som gör ditt boende i Sveriges bästa skidort  till något  

utöver det vanliga. 

Tänk dig att du står på balkongen och blickar ut mot Sveriges National- 
arena. Du vrider huvudet en aning och ser ljusen från Åre by. Du har gång- 
avstånd till Åres rika utbud av restauranger och butiker. Du blickar inåt  
mot din lägenhet som har högsta standard vad gäller kök, badrum  
och inredningsdetaljer. 

När det är dags för pisten har du gångavstånd till liften – åtta i åttan*  
har aldrig varit enklare än nu.

* Åtta i åttan är ett klassiskt Åreuttryck, att vara först i VM-åttan klockan åtta  
på morgonen är något som alla skidfantaster strävar efter.



Sveriges Alpina 
Nationalarena

Lundsrappet



Här finns stora valmöjligheter för dig utifrån dina behov.  
En välplanerad tvåa med balkong eller en rymlig fyra med plats för
hela familjen eller kompisgänget? Allt är möjligt. 

Alla lägenheter har genomgående hög standard med helklinkrade  
badrum och golvvärme. Köken är utrustade med vitvaror från Ballingslöv  
och Siemens. Badrummen är utrustade med tvättmaskin/torktumlare,  
allt för din bekvämlighet. Behöver du parkera din bil finns det möjlighet  
att hyra en parkeringsplats, dina skidor eller din cykel förvarar du enkelt  
i förrådet som hör till lägenheten.  





Från att ha varit en kurort känd för sin rena och klara luft där den största sporten  
som utövades var curling är Åre idag en destination av internationell standard året runt. 
 
Åres vision är att bli Europas bästa åretrunt-destination – och man är på god väg.  
Nu har du chansen att uppleva den visionen på plats när du vill, året runt. View ger dig 
de bekvämligheter som krävs för att du ska kunna njuta av skidåkning på vintern eller 
fjällvandring och cykling på sommaren. En av Views allra största fördelar är närheten. 
Närheten till Åre by med restauranger och folkliv men framförallt närheten till  
välpreparerade pister.





På klassisk mark i Åre kommer första etappen av 119 exklusiva 
lägenheter stå inflyttningsklara lagom till julen 2021.

Låt oss blicka tillbaka för ett ögonblick. Området kring  
Bräckegården där View ska uppföras har varit bebyggt sedan  
slutet av 1700-talet. Det är således historisk mark du beträder  
när du för första gången öppnar dörren till ditt nya boende i Åre.  
Vi tänker oss att det klassiska Åre möter det moderna – där 
bonden Jonas Andersson i mitten av 1800-talet samlade sitt  
korn i ladan, där kan du blicka ut mot Nationalarenan  
och Åresjön med Renfjället i bakgrunden.

Bräckegården



Fakta
119 lägenheter

3 föreningar

Lägenhetsstorlek: 48, 55, 63, 87, 100, 101 kvm

Pris från 2 800 000 SEK till 9 000 000 SEK

Total boarea: 7913 kvm

Projektets totala omsättning ca 640 000 000 SEK

Byggstart: Sommaren 2020

Inflyttning första etappen december 2021
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