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Planerar du att eftersända post och tidningar i sommar? 
 

Brevlådorna utefter vägen på S:t Göransgatan 

31 försvinner. Det innebär att föreningens 

allmänna brevlådor för tidningar och post för 

medlemmar upphör under våren. 

 

Istället erbjuder vi dig att boka en egen 

fastighetsbox som föreningen kommer att 

sätta upp på insidan i bortre entrén till 

hotellet.  

 

Kostnaden beräknas till 2 000 kr för box och 

installation + moms. Kostnaden får 

respektive ägare stå för och kommer att 

läggas på kommande hyresavi.  

 
 

Det innebär att ALLA som har post eller eftersänder tidningar och post MÅSTE ha en egen 

fastighetsbox. Du ansvarar sedan själv för tömningen av fastighetsboxen. OBS. Det kommer 

inte längre att finnas en allmän uppsamlingslåda för medlemmarnas post. De medlemmar som 

eftersänder tidningar och post utan att ha bokat 

 en egen box får sina försändelser åter till avsändaren med adressaten okänd på adressen. 

 

Bakgrunden är att de brevlådor vi hittills har haft utefter vägen vid S:t Göransgatan flera gånger 

varit utsatta för skadegörelse och sabotage och det finns dessutom alltid en risk för ID-kapning. 

Ett problem är också att brevlådorna har blivet överfulla i och med att fler och fler väljer att 

eftersända sin post. Någon från styrelsen har därför hela tiden varit tvungen att slänga gamla 

tidningar eller eftersända post. Detta fungerar inte längre på en anläggning där ingen bor 

permanent. Var och en måste själva ansvara för eftersändning av egen post och tidningar.  

 

Efter diskussion med PostNord har vi kommit fram till att lösningen blir att sätta upp 

fastighetsboxar i bortre entrén till hotellet.  Vi väljer en något större modell än standarden för att 

även tidningar ska få plats i lådan. 

 

Beställ din fastighetsbox till Gunilla Ridström, gunilla@ridstrom.com, senast 2018-03-25. 
 

Årsstämma – Måndag 28 maj kl. 18.00 på Hotel Birger Jarl 
Nu är det snart dags att summera 2017 och välja styrelse för 2018. Som vanligt kommer vi 

utöver den mer formella delen av årsstämman också att informera om andra viktiga frågor. Så 

boka redan nu in tiden i din almanacka.  

 

Intresserad av att ingå i styrelsen? Valberedningen kommer snart göra ett upprop då vi behöver 

nya styrelseledamöter. Några i nuvarande styrelsen har suttit i 4-5 år och kommer att avgå i 

samband med årsstämman. Vi behöver därför minst två nya styrelseledamöter. Vi behöver även 

nya till valberedningen. De nuvarande två personerna har suttit i 10 år. Vi behöver alltså minst 

två nya till valberedningen. 
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Så hjälps vi åt att minska energiförbrukningen 
Föreningen har höga kostnader för el och fjärrvärme på grund av anläggningens konstruktion, 

men vårt beteende kan bidra till att minska kostnaderna.  

 

Skilj på ägarblockning och ägarbokning när du bokar din enhet hos hotelloperatören 

 

 När du blockar din enhet så innebär det att operatören inte hyr ut din enhet under den 

tid du blockat. Det innebär att operatören drar ner på uppvärmningen. 

 När du bokar din enhet så aktiverar operatören uppvärmningen till din enhet så att det 

är varmt och skönt när du anländer och drar ner på det när du åker hem. 

 Tänk på att ALLTID stänga av handdukstorken samt värmeslingorna till golvet i 

badrummen samt AC-anläggningen i din enhet när du avslutar din vistelse.  

 Tänk också på att ALLTID ta ur nyckelkortet från hållaren när du lämnar din enhet, 

även om det bara är några timmar. Golvfläktarna under fönstren sätter då igång och 

cirkulerar luften lite extra. 

 
Ny ägarprislista för 2018 
Nu har ägarprislistan för 2018 fastställts av hotelloperatören. Du finner den på föreningens 

hemsida under för ägare, medlemsinformation. Enligt uthyrningsavtalet som var och en av oss 

har med hotelloperatören är städ och sänglinne obligatoriskt under högsäsong, dvs 1/6-30/8. 

Övrig period är det valfritt om du vill boka detta av hotelloperatören. 

 

Spruckna glasräcken 
Du har säkert noterat att flera glasräcken på balkongerna både på hotellet och på övre bungalow 

är spruckna. Dessa kommer att bytas ut nu under våren för att vara utbytta till Kristi 

Himmelsfärdshelgen. 

 

Uppackning av utemöbler 
Eftersom hotelloperatören har en prel. större konferensbokning under vecka 19 kommer de att 

packa upp vinterförvaringen av våra utemöbler i god tid innan dess. Det innebär att de som 

önskar göra detta själva måste göra det senast 2018-04-30. 

 

Hotellet erbjuder påskmiddag 

Du som är på Novi Resort under påskhelgen har nu möjlighet att äta 3-rätters påskmiddag på 

hotellet under fredag eller lördag för 495:-/person. Även frukostbuffé erbjuds lördag och 

söndag. Du måste dock förboka detta till agare@noviresort.se  

 

 

Vinterhälsningar från 
Sten, Rolf, Gunilla, Samuel, Helena och Birgitta 
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