
      
 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 23, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 23 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. 

 

Nyckelutlämning trapphus 8, 9, 10 och 11 

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. 

 

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! 

http://www.brfdrotten.se/
http://www.brfdrotten.se/
http://www.brfdrotten.se/


 

 

 

Container för flyttskräp under inflyttningsdagar Suez flyttskräp 

Under tillträdesdagarna 1-3 juli finns 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 

 

 

/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/

