
      
 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 24, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 24 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. 

 

 

Parkeringsbevis 

De lägenheter som har parkeringsplats i garaget har i sina postfack fått en liten lapp enligt nedan. Denna skall 

tejpas på bilens framruta, helst i vänster nederkant framför ratten. 

 
 

Gästlägenheten 

Gästlägenheten finns längst ner i trapphus 14 och är nu klar att tas i bruk. Lägenheten är riktigt trevlig och 

innehåller bland annat *kök med kylskåp och micro *stor toalett med dusch * 2 st dubbelsängar med 

våningssäng, totalt max 6 st sängplatser * kuddar och täcken * Matbord och stolar för 6 pers *Garderob med 

hängare * dammsugare. Lägenheten kommer efter sommaren bla att kompletteras med porslin, madrass som 

just nu saknas i en dubbelsäng, städmaterial etc. Nedan några bilder från lägenheten: 

  

 
 

 

http://www.brfdrotten.se/
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Tillsvidare gäller följande bokningsregler för gästlägenheten: 

• Förfrågan om bokningsdatum sänds till info@brfdrotten.se 

• Varje lägenhet kan ha max 2 nätter i bokning samtidigt/i taget 

• En avgift om 250 kr/dygn kommer efter bokning att debiteras lägenhet i samband med kvartalsvis 

avisering av avgift från SBC 

• Alla som bokar ansvarar för att full städning sker efter användande, om inte bra städning skett kommer 

en städavgift om 500 kr att debiteras medlem som bokat 

 

 

Semestertider 

Sommar och semestertider nalkas. PEABS verksamhet på plats kommer nu att pausa för semester under 4 

veckor. Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd på hus eller i lägenhet anmäls till Fastighetsservice enligt 

information på trapphustavlor. 
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