
      
 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 11, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 11 som skickas till alla köpares postadresser i samband med distribution av 

upplåtelseavtalen + via email. 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).  

 

 

Ekonomisk Plan antagen 

Nu är föreningens ekonomiska plan antagen av Boverket och registrerad hos Bolagsverket. Föreningens 

ekonomi med lägenhetsavgifter etc är i linje med eller strax under nivån i kostnadskalkylen. Den ekonomiska 

planen finns att ladda ner från projektsidan, https://brfdrotten.se/ under menyvalet ”Bofakta”. 

 

Meddela ändrad adress 

Om ni har ändrat folkbokföringsadress och/eller email-adress, vänligen meddela oss med vändande mail snarast 

möjligt. 

 

Upplåtelseavtal på väg 

Upplåtelseavtalen skickas inom de närmsta dagarna ut till samtliga köpare. Upplåtelseavtalet innehåller 

närmare specificerad månad för inflyttning, anger även att ett exakt inflyttningsdatum/dag med hisstid kommer 

att meddelas innan året är slut samt att det ytterligare förskottet (5% av insatsen) skall betalas 3 månader 

innan inflyttning. 

 

Breven som skickas ut från Svensk Fastighetsförmedling innehåller 3st exemplar av upplåtelseavtalet. 

1. Köpare (samtliga på kontraktet) signerar alla sidor (nere i höger kant) samt skriver under sidan med 

underskrifter på alla 3 avtalsexemplar. 

2. Alla 3 undertecknade exemplar av avtalet antingen  

a) Postas i kuvert till Svensk Fastighetsförmedling, Klostergatan 12, 553 17 Jönköping 

b) Lämnas in till Svensk Fastighetsförmedling, Klostergatan 12 

- I samband med inlämnande av avtalen finns även möjlighet till ett personligt möte med 

mäklare på Svensk Fastighetsförmedling. Om så önskas, kontakta Christian Gustavsson via  

christian.gustavsson@svenskfast.se alternativt tel 0708-24 08 03. 

 

Undertecknade upplåtelseavtal skall vara Svensk Fastighetsförmedling tillhanda senast 15 augusti (2019-08-15). 

 

 

Vi önskar alla en trevlig sommar! 

/Styrelsen Brf Drotten2 i Jönköping 

Wood & Hill Fastigheter AB, Box 2171, SE-403 13 Göteborg, Sweden (Besök:  Norra Hamngatan 4, Göteborg) 

Tel: +46-(0)704 664812, Email: joacim@whab.se , www.whab.se  
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