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Viktig information från NOVI Resort! 

 

Test av brandlarm 12/4 

På måndag 12 april kommer vi att genomföra det årliga testet av anläggningens brandlarm. Detta 

innebär att larmet kommer att ljuda och om ni befinner er på anläggningen då så skall ni utrymma 

precis som vanligt. De som befinner sig i huvudbyggnaden återsamlas på parkeringen utanför 

huvudentrén och de som befinner sig i Bungalows samlas på parkeringen ovanför den övre raden. 

 

Fönsterputs, start 12/4 

Samma dag, den 12 april påbörjas också den årliga fönsterputsen. Personalen som kommer att putsa 

behöver komma in i respektive enhet för att kunna ta insidorna av rutorna. Personalen kommer att bära 

ansiktsmasker inomhus så klart, men om det är någon som inte vill att de kommer in till er som är på 

plats på NOVI 12–24 april på grund av den rådande pandemin, meddela oss det är ni snälla. 

 

Påminnelser till er ägare: 

• Meddela oss alltid när ni kommer till NOVI och när ni åker hem. Om vi inte vet att ni är här så 

kan vi inte förbereda korrekta brandlistor till räddningstjänsten vilket de kräver av oss.  

• Beställ alltid om ni önskar städning vid bokning. Gäller utanför högsäsong som tidigare.  

• När ni varit här på besök och beställt ”Ägarstäd”, kom då ihåg att tömning av sopor 

fortfarande är ert eget ansvar och inget som ingår i städtjänsten. 

• Har ni beställt linne så ber vi er vika ihop detta och lägga innanför dörren vid avresa.  

• Vi vill också påminna om att det råder strikt parkeringsförbud inne på området kring 

Bungalows. Att vid behov köra fram till sin enhet för att packa ur eller i bilen är så klart ok, 

men sedan ska bilen köras upp till parkeringen. Om ni kör in i området ber vi er också att 

alltid undvika att köra utanför asfalten då gräsytorna så lätt tar skada. 

 

Tack för er hjälp och förståelse! 

 

Övrig info från Styrelsen 

Vi kommer under kommande vecka genomföra underhållsarbete av avskiljare mellan enheterna på 

hotelldelen. Samt påbörja vissa förbättringsarbeten av vår utemiljö såsom utbyte av dåliga liggare 

på förrådshuset och liknande arbete. 

Vi vill även informera om att vattenskadan nu är helt återställd. Vi har en fin källardel med nylagda 

golv och fina målade ytskikt. Nya poolrum avsedda att hantera alla kemikalier som behövs när man 

har en poolanläggning av den typ vi har. 

 

En utbyggd och förbättrad poolanläggning för att kunna säkerställa hanteringen inför säsongen är nu 

också på plats. 
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Vill påminna om att vi har bytt tvättstuga med Novi på deras önskan. Nya bokningsanslag kommer 

upp under kommande vecka, samt så här i början kommer dörrlåset att stå helt öppet. Detta p g a att 

det tidigare varit en annan lösning. Det kommer att kunna låsas inom en snar framtid.  

 

 

Vänliga hälsningar och med hopp om en otroligt fin NOVI-sommar, 

 
Brf Resort Visby och Hotell Novi Resort 
 
 


