
      
 

 

 

 

Nyhetsbrev Nr 8, Brf Drotten i Jönköping   

Detta är det åttonde 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  

Se bild ovan från bygget, tagen 21 dec. Stommen vandrar nu snabbt uppåt och arbetena har kommit till plan 3 

där golven nu håller på att gjutas och en del lägenheter även fått innerväggar. All spont runt kvarteret är borta 

och grundvattenpumpningen är avslutad eftersom huset nu har tillräcklig egentyngd för att inte lyftas av trycket 

som grundvattnet skapar. Sockeln är gjuten och man återfyller runt huset. Betongstommen för hela vårt hus ska 

vara klar i april men ytterväggar börjar PEAB med redan i februari. Bygget tar nu jul & nyårsledigt. Åter med 

förnyad kraft den 2 januari. 
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Tidplanen 

Vi har en löpande dialog med PEAB omkring möjlighet att forcera tidplanen men tillsvidare besked, gäller den 

reviderade tidplanen som indikerar inflyttningar i Q2, 2020. 

 

Tillval 

Alla köpare skall sedan några veckor tillbaka ha fått tillvalskatalogen från PEAB. Skulle ni inte ha fått denna, ber 

vi er kontakta oss per omgående! Likaså om ni nyligen har bytt adress eller kontaktuppgifter. Senast den 11é 

februari skall tillval vara beställda. Observera att föreningen inte är involverad i tillvalsprocessen och att PEAB 

kommer att fakturera 50% av beloppet efter tillvalsbeställning direkt till lgh-köparen. 

 

Inglasning Balkong 

Inglasning av balkong finns inte med som ett val i tillvalskatalogen från PEAB men vi arbetar för att kunna 

erbjuda ett sådant tillval framöver. Vi håller på med processen runt bygglovsfrågan med kommunen, tekniska 

lösningar liksom erbjudande från leverantörer och kommer att återkomma med mer info i kommande 

nyhetsbrev. 

 

Vi önskar alla blivande medlemmar en riktigt God Jul & Gott Nytt År!  

 
/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.whab.se  
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