
      
Nyhetsbrev Nr 5, Brf Drotten i Jönköping   

Detta är det femte 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  

Nu är de omfattande grundarbetena avslutade och betongplattan till garage och källare färdiggjuten. Måndag 

11 juni startade montering av den stora byggkran som skall montera prefabricerade betongelement för garage 

och huskropp. Framöver kommer man nu tydligare kunna se att kvarteret växer fram våning för våning. Detta 

innebär också att den fas som oftast brukar medföra mest osäkerhet i en byggnation, markarbeten och 

grundläggning, nu är förbi. 

  

Reviderad tidplan för upplåtelse och tillträde 

I det förra nyhetsbrevet (Nr 4) informerade vi om oförutsedda arbeten som uppkommit kring miljö, skyddsrum 

och grundförhållanden. Undersökningar och rapporter kring markförhållanden fanns tillgängliga innan arbeten 

startade men faktiska förhållanden och mätningar efter byggstart har påvisat sämre förutsättningar. Vi har 

under våren arbetat tillsammans med entreprenören PEAB för att minska konsekvensen av de oförutsedda 

arbetena. Som tidplanen ser ut nu kommer inflyttningar att kunna ske från och med kvartal 2, 2020. Vi beklagar 

givetvis att beräknad tid för inflyttning flyttas framåt och kommer fortsatt att arbeta mycket intensivt och nära 

PEAB för att säkerställa så tidiga inflyttningar som möjligt. Vi återkommer löpande med information kring hur 

byggnationen fortlöper i förhållande till den reviderade tidplanen enligt ovan. Vår ambition är att under 

september-oktober, 2019, meddela alla köpare ett exakt inflyttningsdatum. 

 

Tillval 

Tillvalslista/broschyr kommer att skickas ut under hösten. Därefter blir alla köpare kontaktade av PEAB för ett 

personligt möte kring tillvalen. 

 

/Styrelsen Brf Drotten 2 i Jönköping 

 

Wood & Hill Fastigheter AB, Box 2171, SE-403 13 Göteborg, Sweden (Besök:  Norra Hamngatan 4, Göteborg) 

Tel: +46-(0)704 664812, Email: joacim@whab.se , www.woodhillfastighet.se  

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

