
      
 

Nyhetsbrev Nr 22, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 22 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 information från Nyhetsbreven till den blivande medlemmen. 

 

Inflyttning! 

Nu är de första 41 st lägenheterna i trapphus 12-14 inflyttade! Det är härligt att se vårt hus nu fyllas med glada 

boende, vissa kanske flyttar in i sitt allra första egna boende, andra kanske i sitt första gemensamma boende. Vi 

tror och hoppas att alla kommer att trivas bra! 

 

Betalningar av kvarstående insats 

Det tar normalt 2-3 bankdagar innan en betalning via Bankgiro syns på föreningens konto. OBSERVERA att 

nycklar kan utkvitteras först efter att betalningen syns på föreningens konto och att insättningskvitto från 

banken ej  räcker för att kunna kvittera ut nycklar. För att betona detta står det i upplåtelseavtal och 

betalningsinstruktion att slutbetalningen skall finnas på föreningens konto 3 bankdagar innan tillträdet. Det 

innebär i praktiken oftast att betalningen måste göras från er bank upp till en vecka innan tillträdet.  

 

Inbrott i bil i garaget 

Dessvärre har en medlem drabbats av inbrott i bilen nere i garaget. Det är viktigt att alla tar för vana att se till 

att inga värdesaker syns i bilen och att portar och dörrar låses/går i lås efter passage – och om någonting 

misstänkt sker bör detta rapporteras. 

 

Grill på gården 

 

Det finns en kolgrill på gården för boendes nyttjande. Vi har inte etablerat ett bokningssystem el likn för denna 

utan utgår från att medlemmarna samsas/samarbetar väl kring denna inkl rengöring och städning efteråt. 
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Varsamhet under inflyttningen! 

 

Vi vill igen 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. Som synes av bilden ovan 

har det dessvärre redan skett skador vid inflyttning i trapphus 12-14. Observera att 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 1-3 juli kommer vi att sätta ut en container på Stenhuggaregatan 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! Inga större 

kartonger eller emballage skall lämnas i soprummet! 

 

Frågor kring namn på postboxar och trapphustavlor 

Begäran om ändring av namn på skyltar ställs till Fastighetsservice, tel 0771 330300. 

 

Frågor kring avisering av månadsavgifter 

Frågor kring avisering av månadsavgifter skall ställas till SBC, via telefon 0771 722722 alternativt email 

kundtjänst@sbc.se 

 

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 

 

Trevlig Midsommar! 
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