
      
 

Nyhetsbrev Nr 20, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 20 som distribueras till alla köpare via email. Vi rekommenderar alla att gå igenom 

tidigare Nyhetsbrev för att ha all information inför tillträdet. Tidigare och kommande nyhetsbrev samt annan 

löpande uppdatering kring projektet finns under rubriken ”Följ byggnationen” på projektsidan 

www.brfdrotten.se (se uppe till höger i menyfältet). Observera att medlem som redan överlåtit sin lägenhet 

ansvarar för att vidarebefordra denna och kommande information till den blivande medlemmen. 

 

Byggnationen 

Byggnadsarbetena är nu inne i slutskedet. Arbetena är nu i princip färdigställda och driftsöverlämning till 

förvaltare pågår. Likaså all nödvändig dokumentation till myndigheter. 

 

Planteringar innergården 

 
För att undvika risk att buskar och växter vissnar och dör under den kommande varma o torra sommaren, 

kommer denna vegetation på innergården istället planteras under augusti. 

 

Kringliggande gator 

 
Kommunen håller på att färdigställa gatorna runt vårt kvarter. Vad vi förstår så kan en del av dessa arbeten 

kvarstå vid tidpunkten för inflyttningar. 
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Bilplats i garage 

Det finns fortfarande några bilplatser kvar i garaget, sänd ett email till info@brfdrotten.se för ansökan om 

bilplatsavtal.  

 

MC Platser 

Vi ser just nu över möjligheten till ca 4-5 st platser för MC i garaget. Sådan plats kommer att kosta 250 kr/mån. 

Sänd ett email till info@brfdrotten.seför intresseanmälan till MC plats. 

 

Inglasning 

Alla köpare skall nu ha fått ett erbjudande om inglasning via företaget Lumon. Eventuell beställning och 

betalning av inglasning sker alltså direkt mellan boende och Lumon. Vi vill även förtydliga att det bygglov som 

föreningen har fått avseende inglasning gäller mot innergården och med den typ av inglasning som Lumon 

erbjuder.  

 

Hisstider – förtydligande 

När man har kvitterat ut nycklar har man tillträde till sin lägenhet. För att skapa smidiga inflyttningar har alla 

lägenheter fått en reserverad sk. hisstid då hiss och trapphus är reserverade i 1,5 eller 2 timmar under 

tillträdesdagarna (8-9 juni samt 1-3 juli). Om man inte kommer att utnyttja den tilldelade hisstiden (enligt 

schema Nyhetsbrev Nr. 15 och 17) utan istället flyttar in vid senare tillfälle, vänligen meddela oss via 

info@brfdrotten.se. 

 

Avisering av månadsavgift 

Föreningens ekonomiska förvaltare SBC, skickar ut avier kvartalsvis och avgiften betalas i förskott. Vid första 

aviseringen får samtliga avier via posten till de befintliga (”gamla”) adresserna eller med Kivra digital post om 

man har denna tjänst aktiverad. Använd alltid den av SBC utsända avin. Det underlättar hanteringen och 

minskar risken att inbetalningen försenas. För er som har Kivra – landar där avierna automatiskt och läggs in för 

betalning precis som vanligt. Vill man inte att avierna ska landa i Kivra-appen så måste man gå in i appen och 

”swipa” bort den funktionen. 

 

• Lägenheter som har tillträde 8-9 juni: 

o Första avisering har redan sänts via postgång till befintliga (=tidigare) adresser  

o Förfallodag på juni-avgiften är den 19/6 

 

• Lägenheter som har tillträde 1-3 juli: 

o Första avier sänds under juni via postgång till befintliga (=tidigare) adresser  

o Förfallodag på juli-avgiften är den 15/7 

 

• Avgiften som aviseras för den första månaden är anpassad så att endast betalas för det antal dagar som 

kvarstår i månaden efter tillträdet.  

 

• För bilplats-avgift gäller lika avisering och princip som för ovan, förutom att avsändaren är Drottens 

Samfällighetsförening. 

 

• Avierna kan fortsättningsvis betalas på följande sätt: 

 

o Genom girering från eget Internet/privat/bankgiro/sparbanksgiro/personkonto. 

o Genom autogiro, anslut dig via din internetbank eller få blankett från vår kundtjänst. För anmälan 

till autogiro via internetbank är söknamnet föreningens namn, d v s Brf Drotten 2 

o Via e-faktura, anslut dig via din internetbank. Söknamnet via internetbank för e-faktura är SBC. 

o Via Kivra, digital post 
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Vid fråga kring avier, betalning av avgift, överlåtelser, pantmeddelande etc kan man alltid kontakta föreningens 

ekonomiska förvaltare SBC via kundtjänst 0771-722722 eller kundtjanst@sbc.se. 

 

Kontaktdetaljer förvaltning FF 

FF fastighetsservice har fått uppdraget att fysiskt och tekniskt sköta vårt hus inklusive samfällighetens gård och 

garage. De moment som ingår i skötseln är bland annat: Städning av trapphus, rondering, skötsel av gård, 

namnskyltar på trapphustavla/postbox/tidningshållare, nyckelhantering och felanmälan. 

 

Kontaktdetaljer till FF Fastighetsservice: 

• Telefon:  0771-330 300   

• Websida: www.ff-fastighetsservice.se 

 

Intresserad av styrelsearbete? 

Nuvarande styrelse i Brf Drotten2 agerar som interimsstyrelse och skall framöver ersättas av en boendestyrelse. 

Vi beräknar att föreningsstämma för att välja in en ny styrelse kommer att hållas under hösten. 

Den som är intresserad av att ingå i kommande styrelse kan redan nu anmäla intresse till info@brfdrotten.se 

 

Inför gemensam syn – vänta utanför port 

Inför den kommande gemensamma synen av lägenheter i trapphus 12,13 och 14 som sker under månd 1/6 - 

tisd 2/6 gäller det schema med tider som meddelades via Nyhetsbrev Nr 18. Medlemmar/köpare väntar utanför 

respektive trapphus, ut mot gatan, några minuter innan angiven tid. Några minuter innan angiven tid blir ni 

upphämtade nere vid trapphuset. Det är väldigt viktigt att tiderna hålls – vi kommer inte att skjuta på tiderna i 

schemat om någon skulle bli sen till sin tid! 

 

/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: info@brfdrotten.se , www.whab.se  
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