
   

 

 

Gör som team ROG välj Ottsjö Fjällby för 

träning, avkoppling och välbefinnande 
 

 
 

Team ROG från Sundsvall, med förre skidvärldsmästaren Vladimir 
Smirnov i spetsen, valde Ottsjö Fjällby som bas för sin uppladdning 

inför Årefjällsloppet. 
 

Just nu har vi ett antal andelar i Brf Ottsjö Fjällby till salu. Passa på att 
bli andelsägare i vår bostadsrättsförening med fjällvärldens vackraste 
utsikt och närhet till allt du behöver för ett rikt och varierat friluftsliv. 

 
www.ottsjofjallby.se 

Ring 0647 34210 för mer information  
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Andelslägenheter till salu i Brf Ottsjö Fjällby 

I vår bostadsrättsförening med 23 lägenheter och 161 andelar finns f.n. ett fåtal 
andelslägenheter till salu. Som andelsägare i Brf Ottsjö Fjällby har du tillgång till 
7 andelsveckor/år enligt ett rullande schema. Ottsjö Fjällby ligger i en underbar 
miljö med närhet till skidspår, skoterleder, skidbackar, vandringsleder och gott 
om fiskemöjligheter. Här finns också affär, ombud för apotek och systembolag 
samt bensinstation. Dvs. allt man behöver för en skön och avkopplande fritid. 
 
Årsavgiften som faktureras 4 ggr/år är motsvaras av en månadsavgift mellan ca 
800-1000 kr/månad beroende av lägenhetens storlek. Som alternativ till ett köp 

kan vi också erbjuda säsongsuthyrning, dvs du hyr aktuella andelsveckor för ett i 

förväg fastställt pris. Priset för en andel av varierande av storlek och läge 
 
Är du intresserad av en andel, att köpa eller att hyra, i Brf Ottsjö Fjällby är du 
välkommen att kontakta oss på tel 0647 34210 alt på bokning@ottsjofjallby.se 
för mer information. Planlösning på lägenheterna finner du under 
www.ottsjofjallby.se fliken hyra köpa andel 
 
/Styrelsen i Brf Ottsjö Fjällby 
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