Investera i
Storhogna
Torg

Ring Peo

070-2116238

Storhogna
Torg

Investera i
centrumläge
Runt M-huset och Storhogna torg kommer det att växa fram
tvåvåningshus med både butiker och boende. Vi vill därför
ge dig som investerare möjligheten att var med från start
och bygga upp bykärnan runt Storhogna torg. Här har du
möjlighet att investera i tomtmark där det kan uppföras
bostäder för uthyrning via SkiStar eller skapa ett boende för
en blivande BRF.

Storhogna växer

Under 2005 förvärvade Storhogna Fjällby AB ca 700 hektar
mark i Storhogna. Sedan dess har det tillkommit ett 100-tal
fjällstugor, nya tomtområden samt 200 varma bäddar som
hyrs ut via SkiStar.
Den senaste skapelsen är allaktivitetshuset M som är på
2000 kvm i två plan. Här kan du göra allt från att spela
bowling till att gymma eller njuta av den goda maten runt
öppna spisen.
Syftet med vår satsning i Storhogna är att vidareutveckla ett
unikt skid- och friluftsområde med tillgång till såväl förstklassig skidåkning som orörda fjällvidder och året runt-aktiviteter.

Hur får du bygga?

Kvarteret runt torget i Storhogna kommer att få en karaktär
av bykärna. Tomterna ska bebyggas i två plan med 200 kvm
i varje plan med möjlighet att inreda vindsvåningen. Här
kan du bygga flera lägenheter i varje plan alternativt ett stort
boende med en lägenhet per våningsplan. Varje tomt har
kommunalt VA, el samt fiber fram till tomtgränsen.
Pris från 1.995.000 kr

Allt
börjar
på m.

Mat, möten och
människor.
M står för mat, möten och människor.
Här kan du slappna av, vara dig själv
och njuta. Precis som det ska vara
när man är ledig.

Var med när
Storhogna blir
fjällens finaste by.
Hej! Peo Conic heter jag som äger och driver Storhogna
Fjällby. Ring mig på 070-2116238 så berättar jag mer om
det vinterparadis som heter Storhogna.

Storhogna Fjällby äger ca 700 hektar
mark i Storhogna. Nya tomtområden
har skapats på Ripan samt Utsikten
respektive Solsidan och möjliggjort
fjällboende för 100-tals familjer i
Storhogna . Även du som vill hyra
har möjlighet att komma till oss då vi
kan erbjuda 20 st moderna 8-bäddars
lägenheter i Storhogna.

Aktivitetshuset ligger mitt i Storhognaområdet, intill liften. M är ett givet centrum med bowling, gym, relax, konferens,
mat och bar i avslappnad miljö.
Om du vill veta mer om nyheter och vad
som händer, gå in på:
www.storhogna-m.se

www.storhognafjallby.se
peo@storhognafjallby.se
070-2116238

