
      
 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 27, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 27 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. 

 

Inbrott och stölder 

Dessvärre har vi drabbats av några stölder i föreningen. Inbrott har tidigare skett i bilar i garaget och nu senast 

har datorn som fanns i elrummet (för att administrera portkodsystemet) försvunnet. Vi vill uppmana alla 

medlemmar att vara noga med att dörrar går igen/låses och att inte släppa in/vara vaksamma på obehöriga 

eller misstänkta personer 

 

Elförbrukning 

Elförbrukning i lägenheter fjärravläses och värden sänds månadsvis till SBC. Kostnaden för förbrukad el 

inkluderas retroaktivt då SBC sänder ut avier för kommande månadskostnader som kommer kvartalsvis från 

SBC. För kvartal 1, 2021 så kommer avier att sändas ut i mitten av december. På dessa avier kommer retroaktiv 

elförbrukning för september, oktober och november att finnas med. Därefter sker avisering för kvartal 2 från 

SBC i mitten av mars och där finns elförbrukning för december, januari och februari med osv. 

 

Gårdshuset/gemensamhetslokalen 

Gårdshuset med gemensamhetslokalen och bastu kommer att färdigställas under december. Tillsammans med 

grannarna Brf Postiljonen behöver vi komma överens om regler och rutiner för uthyrning/användning. Mer 

information kommer så snart detta finns på plats. Rutiner och användande kommer även att påverkas av 

rådande pandemi. 

 

Inför Extrastämma 

Med tanke på rådande pandemi och smittläge är det inte möjligt att genomföra en traditionell, fysiskt stämma 

på plats. Kallelse kommer därför inom kort till extrastämman som kommer att genomföras online.  Huvudsyftet 

med extrastämman är att välja en ny styrelse bestående av medlemmar. Om du är intresserad av att delta i 

föreningens styrelsearbete – sänd gärna ett mail till info@brfdrotten.se 
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