
Välkommen 
till Måmyren
Brf Älven



Måmyren
Ett nytt bostadsområde planerat för 
bebyggelse av villor, radhus och lägenheter 
inbäddat i ett attraktivt naturområde vid 
Orsasjön.

De första villorna har redan byggts och 
snart kan du också skapa dig ett hem här! 

I Måmyren bor du med närhet till förskola 
och skola samt köpcentrum i Norets 
handelsområde. Inte långt från Lasarettet 
med gång- och cykelvägar som gör det 
tryggt och lätt att ta sig till andra delar av 
Mora. 



Lillskär & 
Svensk 
Husproduktion
Lillskär har tillsammans med Svensk 
Husproduktion utvecklat bostadsprojektet Brf 
Älven i Noret, Måmyren, strax utanför centrala 
Mora. Svensk Husproduktion AB är en av landets 
ledande husleverantörer med tillverkning i 
Bromöllas högteknologiska husfabrik.

Vi på Lillskär skapar hem där de boende alltid 
står i centrum. Vi utvecklar unika lägen och 
skapar spännande och trivsamma boendemiljöer 
som gör avtryck i lokalsamhället. Vi skapar hem 
där vi själva gärna skulle vilja bo.



Boendefakta
Boarea: 128 – 129 kvm

5 rum och kök, 3-4 sovrum

Inflytt preliminärt från 2021, kvartal 2

Pris från: 1 795 000 kr – 2 195 000 kr

Månadsavgift: 5 935 kr-5 981 kr

Driftkostnad: ca 1 500 kr/mån

1 p-plats med el-plint per hus, 5 gästplatser 
(Planärende för carport)

2 förråd, per hus



Inredning

 HALL med stor klädkammare och golv med klinker

 KÖK från Marbodal och vitvaror från Siemens
Ekparkettgolv från Kährs

 VARDAGSRUM i öppen planering med kök, utgång till altan och trädgård i
västerläge. Braskamin som tillval

 BADRUM helkaklade med dusch alt. badkar som tillval, tvättdel i entréplan

 SOVRUM på övre plan, 3-4 st

 Takhöjd 2,5 m, vattenburen golvvärme i entréplan. Radiatorer på övre plan och
golvvärme (el) i badrum övre plan
 Fönsterbänkar i granit
 Frånluftsvärmepump (Nibe) med värmeåtervinning
 Fiber indraget









Utvändigt

 Platta på mark
 Liggande träpanel, målad
 Tak med betongpannor, terracotta
 Lågenergifönster
 Utvändig belysning
 Altan
 Gräsmatta
 Häck
 Betongstensplattor på framsida
 Utvändigt förråd på fram- och baksida av huset
 P-plats med el-plint samt gästparkeringar
 Miljöhus
 Fastighetsförråd







Kostnadskalkyl – Vad är det?
Månadsavgift: 5 rok, 128 kvm, 5 935 kr
Uppskattad driftkostnad per hus är 1 500 kr/mån (el, uppvärmning samt 
vatten). Driftkostnaderna är uppskattade efter normalförbrukning 
Lån i Brf Älven – 12 500 kr per kvadratmeter
Ränta på föreningens lån – 2,29 % i kalkylränta. I dag är räntan ca 1% 
Amortering 1,1 % per år

EKONOMI



Bostadsrättföreningens ekonomiska plan granskas, planen vilar på 
tillförlitliga grunder
Boendekostnadskalkyl av mäklarna
Definitiva tillträdesdagen meddelas alltid minst 3 månader innan 
inflyttning 
Förskottsgarantiförsäkring
Ev. osålda lägenheter förvärvas av Lillskär
Innan inflyttning besiktigas din bostad av oberoende 
besiktningsman
Garantitiden för entreprenaden är 5 år. Efter 2 år utförs en 
garantibesiktning

TRYGGHET 
& 

GARANTIER



ATT KÖPA

Förhandsavtal

Design

Inflyttning



Fastighetsbyrån 
i Mora
Mikael Olson
Linn Wessman
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