
      
 

Nyhetsbrev Nr 21, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 21 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, endast småjusteringar återstår i 

lägenheter i trapphus 8-11. PEAB´s arbetsplatsetablering fortsätter ännu ett par månader i och med 

färdigställandet av grannföreningen Brf Postiljonen. 

 

Nedan följer några detaljer och funktionalitet i lägenheten som vi går igenom vid den gemensamma synen av 

lägenheter och som kan vara bra att känna till! 

 

Krokar o hängare löst – monteras själv i badrum 

 
Krokar och hängare är av typen självhäftande – som man själv väljer var de placeras i badrummet. De finns i 

någon av lådorna eller skåpet i badrummet. Tänk på att planera och mäta noga innan de sätts fast – limmet är 

mycket starkt och det är svårt att flytta/justera dem när man väl tryckt dit dem! 

 

Avstängning vatten till tvättmaskin i badrum 

 
Under bänkskivan i badrummet finns avstängningskran för vatten till tvättmaskinen. Rekommendationen är att 

denna kran är avstängd förutom när man tvättar. 

http://www.brfdrotten.se/
http://www.brfdrotten.se/
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Timer för eluttag i badrum 

 
Eluttaget har en timer (30 min) som måste tryckas in för att uttaget skall fungera 

 

Handdukstork i badrum 

 
Stömbrytare för handdukstork i badrum sitter på den nedre kanten. 

Medicinskåp i städskåp 

 
Medicinskåpet är stängt med en tejpremsa. Inne i skåpet finns nycklar som möjliggör låsning. 

 



Avstängning vatten till diskmaskin i kök 

 
Under blandaren i köksvasken finns avstängningskran för vatten till diskmaskinen. Rekommendationen är att 

denna kran är avstängd förutom när diskmaskinen körs. 

 

Synliga skruvskallar och spikhål 

 
Golvlisterna har synliga skruvskallar och dörr/fönsterfoder har synliga hål efter montage med spikpistol. Detta 

är alltså inget fel som skall åtgärdas. 

 

Eluttag balkong/uteplats 

 
På balkong eller uteplats finns belysning. Under denna finns två eluttag som fälls fram. Dessa samt belysning 

styrs från brytaren som sitter innanför balkongdörren. 

 

 



 

Ventilation 

 
Ventilation styrs centralt för hela huset. Luft tas in i lägenheten via de tilluftsdon som finns i taket (se bild ovan). 

Ändra inte läge på dessa eller plocka bort den lilla gula distansen som sitter vid öppningen i  donet – denna är 

inpassad för att rätt mängd luft skall flöda in och ventilation skall bli rätt i lägenheten. 

 

 
Luften sugs ut via frånluftsventil i badrummet och spiskåpan i köket. Vid matlagning kan frånluften forceras via 

vredet med timer på spiskåpan (se bild ovan). Mer luft sugs ut via spiskåpan än vid normalläge. 

 

Lamputtag i tak 

 
Lamputtagen i tak är av den nya EU-standarden. Adapters skall finnas att köpa i de flesta el-butiker. 

 

 

 



 

Fönster 

 
Alla fönster har barnspärr. Öppnas handtaget utan barnspärr uppåt (se handtaget till vänster) öppnas fönstrets 

vädringsläge i ovankant. Öppnas handtaget där båda barnspärrarna trycks in kan handtaget öppnas ytterligare 

ett läge uppåt (se handtaget till höger) där fönstret öppnas traditionellt åt sidan. De flesta fönster är delade 

med ett yttre bullerdämpande fönster som från kanten kan lossas med två spärrar för rengöring. 

 

Router, Telia TV och Bredband 

 
Elskåpet kan öppnas med en liten kniv, mynt el likn. I skåpet finns gruppförteckningen på insidan dörren. 

Bekanta dig med var jordfelsbrytaren sitter och fungerar. Router är förinstallerad i ert elskåp. På baksidan av 

denna finns lösenordet till ert Wifi (trådlöst nätverk) i lägenheten. Routern är patchad till ett numrerat 

datauttag i elskåpet. Vid motsvarande datauttag i vardagsrummet finns digitalboxen installerad. Bredvid denna 

finns dokumentation samt fjärrkontroll. Bredbands och TV-tjänsterna aktiveras via telias hemsida 

https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster 

 

https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster


Avfall 

 
Under diskbänken finns ett paket från JuneAvfall med information och instruktion för hur matavfall hanteras. I 
paket finns bla en matavfallsskrapa, ett kärl för avfallspåse samt en omgång bruna avfallspåsar. Kärlen för 
matavfallet finns inne till vänster i miljö/sop-rummet. I miljö/soprummet finns även de stora gröna kärlen för 
övriga hushållssopor samt även kärl (märkta Suez Recycling) för fraktionssortering av tidningar, glas samt 
metall. 
 
Gator runt huset 

 
Gränsen för vår fastighet går i väggliv/fasad. Det innebär att alla yta utanför vårt hus är kommunal mark och 
sköts av kommunen. 
 
Nedfart till garage 

 
Nedfart till garaget sker från Östra Holmgatan. Det finns en tag-läsare på fasaden bredvid porten som öppnas 
med samma tag som trapphusportarna. Vid utfart från garaget öppnas porten automatiskt. 
 



 
 Nyckelutlämning  

Om slutbetalning syns på föreningens konto 3 bankdagar innan tillträdesdatumet kan nycklar 

utkvitteras på tillträdesdagen, hoa Svensk Fastighetsförmedling, Klostergatan 12 i Jönköping. Tider för 

nyckelutlämning på tillträdesdagen är 0730-10 samt 13-15. Nycklar lämnas bara ut till köpare som kan 

visa giltig legitimation, alternativt till annan person (ombud) med vidimerad fullmakt från köpare att 

kvittera ut nycklar. Även ombud måste då kunna visa giltig legitimation. Nyckel-utlämning kommer att 

kunna ske utanför kontoret på Klostergatan – för att undvika risk för smittspridning. Observera att 

alla köpare som tecknat upplåtelseavtal måste hämta nycklar – oavsett om lägenheten redan 

överlåtits. Köpare via upplåtelseavtal (”förstahandsköpare” ansvarar därefter själv för överlämning av 

nycklar till köpare enligt överlåtelse. 

 

Vilka nycklar och hur de fungerar 

Hos Svensk Fastighetsförmedling hämtas följande per lägenhet: 

• 3 st nycklar till lägenheten 

o Vid låsning, såväl utifrån som inifrån med vredet, måste handtaget lägg föras uppåt innan 

nyckel eller vred kan vridas om 

o Bara dessa 3 nycklar finns till lägenheten 

o Låset kan emellertid med dessa nycklar ställas i Service-läge, vilket innebär att den 

servicenyckel som föreningen har kan användas för att tex hantverkare kan komma in i 

lägenheten. En enkel instruktion medföljer nycklarna. Se bild nedan för låsets Serviceläge. 

 
• 3 st taggar (plastbrickor) som öppnar portar till trapphus, port till garage, dörr till soprum, dörrar i 

källare till förrådsrum 

o OBS det finns ett ID nr på varje tag – anteckna dessa och behåll då det kan användas för att 

spärra förlorad tag eller beställa ny/fler 

• 4 st nycklar till postbox i trapphus 

 
 

Portarna till trapphusen öppnas med tag eller kod, efter kl 2400 på natten fungerar dock endast tag. Gällande 

kod till respektive trapphus meddelas via email i samband med tillträdet. 

 

 



Lägenhetspärm 

Information kring allt i din lägenhet finns samlad digitalt på ett USB minne. Detta minne finns med i 

kuvertet man hämtar ut med nycklarna. Observera att detta minne är en värdehandling som bör följa 

med lägenheten framöver. 

 

Varsamhet under inflyttningen! 

Vi vill uppmana alla att vara varsamma med vårt nya fina hus i samband med inflyttningar! Det är 

väldigt lätt hänt att det blir märken i dörrar, hissar, väggar i trapphus etc. Alla köpare ansvarar för att 

åtgärda eller bekosta eventuella skador som uppstår i samband med inflyttning. Särskilt 

rekommenderas att noga meddela ev flyttfirma att vara extra försiktiga. Ev skador som uppstår som 

ingen tar ansvar för bekostas av föreningen=alla medlemmar tillsammans! 

 

Container för flyttskräp under inflyttningsdagar Suez flyttskräp 

Under tillträdesdagarna 8-9 juni samt 1-3 juli kommer vi att sätta ut en container på gatan avsedd för 

papp/kartong emballage. Vänligen släng ingenting annat än kartonger i denna container – och snälla – 

stampa på lådorna innan ni lägger i för att undvika att containern fylls upp direkt! 

 

Adress för pantmeddelanden 

Meddela gärna er bank att adressen dit meddelande om pant skall sändas är: 

 
9605 Brf Drotten 2 i Jönköping 

c/o SBC 

Box 226 

851 04 Sundsvall 

 

 

/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  

http://www.whab.se/
http://www.woodhillfastighet.se/

