
      
 

 

Nyhetsbrev Nr 30, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 30 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. 

 

Byte av portkoder 

Portkoder till alla våra 7 trapphus kommer att bytas under fredagen 4 december. Alla kommer att få ett separat 

email med vilken som blir den ersättande koden. Som tidigare gäller att efter kl 24 på natten fungerar inte 

koden - endast passérbricka/tag. 

 

Anteckna nr på passérbrickor/taggar 

Glöm inte att anteckna det identifikationsnummer som finns på baksidan av era passérbrickor/taggar. Om ni 

skulle bli av med en bricka/tagg så skall detta anmälas till fastighetsservice som då kan spärra denna för att 

förhindra att obehöriga tar sig in i huset. Det går även att beställa fler passérbrickor/taggar av dem. 

 

Fjärrkontroller till garageport 

Ni som har beställt fjärrkontroll till garageporten kommer att få den levererad till ert postfack under nästa 

vecka. Kostnaden, 550 kr, kommer att adderas på nästa avisering av garageplatsen. Ni som inte har beställt 

fjärrkontroll till garageporten kan fortfarande göra så, beställning görs till fjarrkontroll@brfdrotten.se 

 

Gemensamhetslokalen och Bastu 

Gemensamhetslokalen och Bastu är nu klara att tas i bruk men på grund av pandemin och rekommendationer 

för sammankomster så har vi i samråd med Brf Postiljonen beslutat att avvakta med bokningar och 

användandet till dess smitt-läget är under kontroll. 

 

Extra lägenhetsförråd att hyra 

Det finns några vakanta lägenhetsförråd att hyra om man behöver mer förvaring. Extra förråd hyrs årsvis och 

kostar 2 000 – 4 000 kr per år beroende på förrådets storlek. Kontakta info@brfdrotten.se om ni är intresserade 

av sådant förråd. 

 

Påminnelse om extrastämman 7 dec kl 18 

Vi vill påminna om extrastämman som hålls online nu på måndag kl 18 enligt separat kallelse. Det vore bra om 

så många som möjligt kopplar upp sig och deltar. Kallelsen har gått ut via email men finns även anslagen via Följ 

byggnationen – 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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