
      
 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 25, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 25 som distribueras till alla köpare via email. Vi rekommenderar speciellt nya 

medlemmar att gå igenom tidigare Nyhetsbrev för att få viktig information kring sin lägenhet och föreningen. 

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. 

 

Inglasning 

Tillsvidare är det bara via bolaget Lumon och dess produkter som det är tillåtet att glasa in balkong. Ni som inte 

har fått en kontakt med Lumon och därifrån fått ett förslag kan kontakta Balkonginglasning Syd AB och Jasmin 

Duvnjak på tel 0768 508152. 

 

I vissa fall ingår det en brandvägg mellan balkonger i ett inglasningserbjudande. Om balkonger/lägenheter på 

båda sidor sådan vägg beslutar om inglasning, delas kostnaden mellan dessa. Uti sådant fall att bara en lägenhet 

glasar in så bärs hela kostnaden för brandvägg av den lägenheten. Om lägenheten på andra sidan brandvägg 

senare beslutar om inglasning skall kostnad för 50% av brandvägg kompenseras till lägenhet bredvid. Denna 

regel gäller fram tom 2022-06-30. 

 

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. Maila info@brfdrotten.se om ni saknar ett 

tillstånd. 

 
 

Störningar och hög musik 

Självklart skall man respektera sina grannar och inte störa dem mer än nödvändigt. Speciellt inte när man bor i 

en bostadsrättsförening där ju en stor del av tanken är att gemensamt ta hand om huset och varandra. 

Dessvärre har det förekommit flera klagomål under sommaren på hög musik på balkonger, även sent på 

kväll/natt.  Vänligen notera igen föreningens övergripande förhållningsregler, speciellt att det skall vara tyst 

efter kl 22.00. 
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Här kommer några allmänna ordningsregler som tillsvidare gäller för föreningen: 

 

1. Medlem är skyldig att känna till innehållet i föreningens stadgar 

2. Medlem ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom 

3. Medlem får inte använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål 

än vad som är avsett 

4. Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig att omedelbart underrätta förvaltaren eller 

styrelsen 

5. Det är inte tillåtet att glasa in balkong med egen eller annan lösning och leverantör än den som 

styrelsen tagit fram och som erbjuds från Lumon 

6. Det är inte tillåtet att fästa markis i fasad eller balkongräcke 

7. Det är tillåtet att anlägga trätrall eller konstgräs på sin balkong eller uteplats 

8. Endast grillning med elektrisk grill är tillåten på balkonger. På uteplatser i markplan är även grillning 

med gasol tillåten. Alltså är det inte tillåtet med någon typ av kolgrill! 

9. Det är tillåtet att förvara bildäck i lägenhetsförråd i källaren 

10. Störande ljud ska undvikas mellan kl 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög 

volym på musikanläggning, TV mm 

11. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår i föreningens eller 

enskild medlems egendom 

12. Du får inte utan tillstånd av styrelsen göra stora förändringar i lägenheten som att exempelvis riva eller 

flytta väggar eller göra andra mer ingripande förändringar 

 

 

Inflyttning Brf Postiljonen 

Hela gården och garaget hör till Drottens Samfällighetsförening, som ägs av vår förening Brf Drotten2 

tillsammans med grannföreningen Brf Postiljonen. 

 

Vår grannförening, Brf Postiljonen, har planerade inflyttningar mellan slutet at september till mitten av 

november. Vi räknar därför med att avspärrningen på gården är borta i början av oktober och att gårdshuset 

med gemensamhetslokalen kan bokas from då. 

 

 

/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/

