
      
 

 

Nyhetsbrev Nr 31, Brf Drotten i Jönköping  

 

Detta är Nyhetsbrev nr 31 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 Nyhetsbrev 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. 

 

Gästlägenheten 

Efter årsskiftet kommer uthyrningen av gästlägenheten att pausas tillsvidare på grund av Covid-situationen. 

 

Felanmälan 

Observera att all felanmälan för ev problem i lägenheter eller övriga huset sker till Fastighetsservice, tel 0771 

330 300 alternativt via https://ff-fastighetsservice.se . För alla frågor kring ekonomi med avier och betalningar, 

kontakta SBC 0771 722 772 alternativt kundtjanst@sbc.se . Se vidare information på trapphustavlor. 

 

Att tänka på angående värme, element och vattentemperatur 

Rekommendationen är en inomhustemperatur på 20–24 grader. Det är riktlinjer utgivna av 

Folkhälsomyndigheten som gäller både hyresrätter och bostadsrätter. Om utetemperaturen varierar kraftigt 

från en dag till en annan kan värmesystem som styrs av bland annat utetemperatur ta lite tid på sig att anpassa 

sig. Du kan uppleva att det är kallt, eller varmt, men det är övergående.  

 

Kalla element behöver inte betyda att det är något fel. När temperaturen i lägenheten är 20 grader eller mer 

blir elementen kalla eftersom de inte behöver jobba just då. Det behöver heller inte var något fel om ett 

element är kallare än de andra.  

 

Det finns några saker du själv kan göra för att påverka temperaturen i din lägenhet, så börja med att gå igenom 

dessa punkter: 

Ställ möbler en bit ifrån elementen och undvik gardiner som täcker dem. När luften kan röra sig fritt runt 

elementen sprids värmen lättare till resten av lägenheten. 

Inkommande luft hjälper värmen förflyttas från elementen till hela lägenheten. 

Lämna dörrar mellan rum öppna eller på glänt för att få en jämn värmecirkulation i hela lägenheten. 

Vädra korta stunder så att inte värmen läcker ut. 

 

Mät rätt: 

För att ta reda på din inomhustemperatur ska du placera en termometer mitt i rummet minst 1 meter från 

golvet. Visar termometern 21 grader eller mer är värmen i din lägenhet på rätt nivå. Tänk på att för varje grad vi 

ökar temperaturen i våra lägenheter, ökar energiförbrukningen vilket bidrar till negativ klimatpåverkan. 

 

Vattenkranar, blandare och duschar: 

Moderna kökskranar, handfatsblandare och duschar är gjorda för att vara energibesparande. De är utvecklade 

för att minska vattenflödet och därmed spara både vatten och energi.  

Du som är ovan vid besparingskranar kan uppleva att de både har dåligt tryck och dålig temperatur, men det är 

inget fel på kranen, den fungerar precis som den ska.  
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Ny styrelse 

Vid föreningens extrastämma den 7 december röstades en ny styrelse in. Denna styrelse består enbart av 

boende i Brf Drotten2. 

 
 

Joacim Sundh och Jonas Kullenberg är kvar som styrelseledamöter i Drottens Samfällighetsförening (som 

tillsammans med Brf Postiljonen förvaltar garaget och gården) fram till den ordinarie stämman under våren. För 

ärenden om parkeringsplatser och gård når ni oss via sff@brfdrotten.se  . Vi håller nu på med överlämningen av 

Brf Drotten2’s förvaltning och önskar,  med detta sista Nyhetsbrev från oss, den nya styrelsen lycka till i 

fortsatta arbetet med föreningen och dess fina hus. 

 

Den nya styrelsen övertar email adressen info@brfdrotten.se och kommer att återkomma med mer information 

inklusive eventuell hemsida/anslagstavla för föreningen. 

 

Vi hoppas nu att alla skall trivas och få en riktigt god jul i sina nya bostäder! 

 

 

 
/Avgående Styrelsen Brf Drotten2 i Jönköping  

 

 

  

Lgh nr Förnamn Efternamn

14-1302 Jan Winberg Ordf

13-1303 Jessica Berner Ledamot

9-1201 Alem Muharemovic Ledamot

12-1303 Eino Hjort af Ornäs Ledamot

13-1203 Robert Csiki Ledamot

13-1403 Veronica Johansson Ledamot

11-1301 Safa Qvarnström  Suppl

14-1301 Cliff Blomqvist Suppl
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