
      
  
            

  

  
Nyhetsbrev Nr 4, Brf Drotten i Jönköping  
  

Detta är det fjärde nyhetsbrevet som skickas till alla köpare.  Tidigare och kommande nyhetsbrev samt annan 

löpande uppdatering kring projektet, finns under rubriken ”Följ byggnationen” på vår hemsida 

www.brfdrotten.se (se uppe till höger i menyfältet).  

  

Byggnationen  

Utgrävningen och grundläggningen av garaget är ett omfattande arbete. Miljöundersökningar och 

provtagningar har visat på fler föroreningar än tidigare analyser indikerade. I princip har nu hela 

tomten/kvarteret därför grävts ur och massor transporterats till speciell deponi. Grundläggningsförhållanden 

har därtill inneburit fler utmaningar än beräknat. I gengäld har Jönköping via vårt projekt blivit av med en 

betydande del förorenad mark (ca 20 000 kubik massor är bortforslade) och dessutom är ännu större hänsyn 

tagen till omgivande, befintlig bebyggelse via annan grundläggningsmetod. I tillägg kan nämnas att vi av MSB 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har fått ett åläggande om att bygga 2 st skyddsrum i 

anslutning till det blivande garaget. Som det ser ut just nu kommer ovan nämnda delar att försena projektet. Vi 

arbetar nu intensivt med entreprenören för att minska förseningen i tidplanen och återkommer med mer 

information kring detta i nästa nyhetsbrev. 

  

  
 

 

http://www.brfdrotten.se/
http://www.brfdrotten.se/
http://www.brfdrotten.se/


Tillvalslista  

Vi håller på med detaljerna för tillvalslistan. Till hösten kommer tillvalslistan att distribueras till alla köpare i 

form av en enkel broschyr. Därifrån kommer alla köpare att ha ca 6 veckor innan valen skall vara signade och 

oss tillhanda. Därefter får köpare en orderbekräftelse över gjorda tillval. Gjorda tillval skall vara slutbetalda 

innan inflyttning kan ske. 

 

 
 

Bredband & TV 

Fastigheten kommer att anslutas till fibernät via Telia. Vi arbetar just nu för att kunna erbjuda ett så förmånligt 

erbjudande som möjligt för internet & TV-kanaler om föreningen beslutar om en kollektiv anslutning. Vi 

återkommer ang detta i kommande nyhetsbrev! 
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