
      
 

Nyhetsbrev Nr 10, Brf Drotten i Jönköping   

 

Detta är det tionde nyhetsbrevet som skickas till alla köpare. Tidigare och kommande nyhetsbrev samt annan 

löpande uppdatering kring projektet finns under rubriken ”Följ byggnationen” på vår hemsida 

www.brfdrotten.se (se uppe till höger i menyfältet).  

 

 
 

Byggnationen  

Se bild ovan från bygget, tagen 7é maj. Från att varit ett ”skelett” börjar det ta formen av ett bostadshus. 

Stommen för hela vårt hus är nu färdiggjuten! Nu är det mycket olika moment igång samtidigt, bla att få taket 

på plats. Först kommer takstolarna, sedan kommer råsponten och sist plåttäckningen. Taket beräknas vara helt 

klart till semestern. Tätskikt på gårdsbjälklaget (ovanför garaget) läggs nu och består av betong, primer, 

brännmatta, 30 mm tätmassa, filtduk, frigolit (som isolering), filtduk igen, grus och plattor som topp beroende 

på läge på gården. Ytterväggarna byggs och fönster sätts in. Mycket händer och det känns bra att se huset växa 

fram! 

 

Inglasning Balkong 

Samtal pågår med olika leverantörer för leverans av inglasning av balkonger som ett tillval.  Vi räknar med att 

lämna in kompletterande bygglovsansökan innan sommarsemestern Om bygglovet beviljas kommer vi 

återkomma, till alla med balkong, med ett erbjudande. De indikationer vi fått från kommunen är att samma 

utseende krävs för samtliga som väljer inglasning. Dock krävs inte att något specifikt antal väljer att glasa in. Det 

är alltså upp till var och en om man tycker sig vilja ha inglasning eller ej. Själva inglasningen kommer ske efter 

inflyttningen då det inte ingår i ordinarie entreprenad. 
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Upplåtelseavtal 

Ambitionen är att föreningens Ekonomiska Plan skall bli godkänd under juni månad. Snarast därefter kommer 

upplåtelseavtal tillsammans med instruktioner att sändas ut till alla köpare. I upplåtelseavtalen kommer det att 

framgå närmare specificerad tid för inflyttning. Instruktionerna kommer tex att innehålla information om 

betalning av resterande förskottsbetalning (som inte kommer ske nu utan senare, närmare tillträdet). Möjlighet 

ges att underteckna och returnera 3 exemplar av upplåtelseavtalet via post, alternativt ett bokat möte med 

Svensk Fastighetsförmedling för en personlig genomgång och i samband med det överlämna undertecknade 

avtal. 
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