
      
 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 13, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 13 som distribueras till alla köpare 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).  

 

Byggnationen 

 
Det händer mycket på bygget. Många delmoment färdigställs. De flesta är inte synliga på utsidan då mycket 

fokus har legat på innegården för att kunna få bort byggmaterial och lämna plats för markarbetena. 

Murning av fasaden är ett sådant exempel där innegårdsfasaderna nu är färdiga och murning av fasaderna ut 

mot gatorna tar vid. Murningen tar tid och ca halva utsidan beräknas vara klar till jul/nyår. Plåttaket är klart och 

det känns alltid väldigt bra att ha ett tätt tak. Gårdshusen är under uppförande. Samtliga innerväggar är snart 

färdiga vad det gäller regling och gipsning. Spackling och målningsarbeten har påbörjats. 
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Trapphus 14 (ut mot Odengatan) är det trapphus som ligger först i produktionen. Här börjar man nu bygga kök 

och kakla badrum. Den tänkta byggplaneringen är från trapphus 14 till 13 osv ner till trapphus 8 (mot 

Kålgårdsgatan). 

 

Fler bilder finns att se via projektsidan, https://brfdrotten.se/folj-byggnationen/ 

 

Upplåtelseavtal  

Vänligen kontrollera att ni har fått undertecknat exemplar tillbaka via postgången. Under den senaste månaden 

har några köpare valt att överlåta sin lägenhet vidare till nya köpare. Därav att några lägenheter funnits ute till 

försäljning via Hemnet. 

 

Inglasning balkonger 

Bygglov är inskickat för inglasning av balkonger. Vi hoppas kommunen godkänner ansökan. Så snart det sker 

kommer ett erbjudande från leverantör av inglasning skickas ut. Detta kommer att vara ett tillval som görs 

direkt till leverantör av inglasning och sådan leverans/montering kommer att ske efter inflyttning.  

 

Bredband och TV 

Föreningen har tecknat ett förmånligt avtal med Telia om tjänster för bredband, TV och IP telefoni. Paketet 

innehåller router, digitalbox med fjärrkontroll och tjänsterna bredband 100/100, IP telefoni samt kanalpaket 

lagom (ca 20 st kanaler - för mer innehåll se Telias hemsida). Alla lägenheter är kollektivt anslutna under 

avtalstiden 3 år till det förmånliga priset 179 kr/månad.  

 

Definitivt inflyttningsdatum, betalningsinstruktion förskott nr 2 och parkeringsavtal 

Under december månad kommer alla köpare få ett definitivt inflyttningsdatum. Med detta följer även en 

betalningsinstruktion för förskott nr 2, de ytterligare 5% av köpeskillingen som skall vara inbetalt senast 3 

månader innan inflyttningen.  Med denna information i december kommer även erbjudande om tecknande av 

avtal för parkeringsplats i garaget. Totalt allokerar föreningen 69 st platser i garaget och dessa kommer i första 

hand att erbjudas köpare av 3- och 4 rumslägenheter. I andra hand till övriga köpare och då med 

prioritetsordning datum för tecknande av förhandskontrakt. 
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