
      
 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 26, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 26 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. 

 

Personal från inglasningsbolaget kommer att vara på plats from måndag 7/9 för att under kommande veckor 

montera för de lägenheter som hittills beställt inglasning (24 st). Ni som är intresserade av inglasning och vill se 

mer av utförandet har då en möjlighet att få mer beslutsunderlag. 

 

MC/Scooter-platser i garage 

Nu finns ett antal MC-platser uppmålade och numrerade i garaget. Månadskostnad kommer att vara 250 

kr/månad. Observera att det inte är tillåtet att parkera bil+MC eller Scooter på en bilplats och att då någon del 

av fordonen hamnar utanför markerad ruta. Sänd ett mail till info@brfdrotten.se om du är intresserad av MC-

plats. 

 

Extrastämma 

Vi räknar med att kalla till extrastämma i november. En ny boendestyrelse är då tänkt väljas in och ersätta den 

befintliga styrelsen. Om du är intresserad av att delta i kommande styrelsearbete – sänd ett mail till 

info@brfdrotten.se 

 

 

/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  
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