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Ägarbrev 29 – december 2021 

 
Hej alla ägare och medlemmar!  

Nedan följer årets sista information från styrelsen som vi ber er läsa igenom ordentligt. Det är viktig 

information om parkering, hantering av postadresser samt annat som rör vår fina anläggning.  

 

Nytt parkeringsavtal med Securitas  

Arbetet med att avgiftsbelägga föreningens parkering har fortsatt och vi har nu hittat en ny lösning och 

ny avtalspartner som kommer att kunna möta våra behov på ett bra sätt. Ett avtal har tecknats med 

Securitas, som börjar gälla från och med 1:a januari 2022, och vi ser fram emot att påbörja samarbetet. 

I stort gäller samma upplägg; vi avgiftsbelägger asfalts- och grusparkeringen för gäster och besökare. 

Ägare får även i fortsättningen parkera gratis på grusparkeringen.  Avgiftshanteringen kommer att 

skötas genom appen Parkster (se bilaga) och gratisparkeringen kommer att hanteras genom att varje 

ägare får ett fysiskt tillstånd att sätta in synligt i bilen (och själv välja ledig parkeringsplats).  

I och med att vi nu erbjuder varje ägare ett parkeringstillstånd kommer dessa att skickas ut postledes. 

Postadressen kommer att ta från SBC:s register, som är föreningens förvaltare, och vi ber därför alla 

ägare att kontrollera att SBC har korrekt postadress! Detta gör ni antingen via appen Vår Brf som ni 

laddar ner och loggar in med BankID, på SBC:s hemsida (https://login.sbc.se/Login) eller genom att 

ringa dem på tel.: 0771-72 27 22. Vet du med dig att du har angett fel adress (många har tyvärr angett 

adressen till Visby) ring då till SBC och ändra! Detta är mycket viktigt då parkeringstillståndet är en 

värdehandling och behöver hamna i rätt brevlåda!  

 

Senast 19:e december ska du som medlem ha säkrat korrekt adress hos SBC. Därefter skickar vi ut 

tillstånden!  

 

Det finns mer information att lämna såsom vad händer vid försäljning av en enhet och vi kommer 

därför att uppdatera hemsidan under december med frågor och svar. Om du som ägare undrar över 

något gå i första hand in på vår hemsida. Hittar du inte informationen ber vi dig att kontakta oss via 

föreningens e-postadress: info@brfresortvisby.se  

 

Påminnelse om ägarerbjudanden  

I föregående ägarbrev gick det ut tre erbjudanden till ägare och här kommer en påminnelse om dem:  

• Äger du en bungalow och vill byta din gamla solfilm? – kontakta info@solfilmgotland.se  

• Behöver du en fin ny markis med eller utan elektrisk hantering? Anmäl det senast 31:a 

december till: johnnie.pettersson@archus.se  

• Vill du fräscha till din enhet, måla, eller laga något trasigt? Kontakta då Thomas på: 

thomasg1913@gmail.com  
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Jul och nyår  

Snart stundar ledigheter och här kommer en påminnelse om bokningar av din enhet om du avser att 

vara där:  

 

- för er som har avtal med Novi behöver boka enheten på agare@noviresort.se, invänta 

ALLTID bekräftelse. Det är viktigt att boka minst tre dygn före önskad ankomst. Detta för att 

Novi ska hinna ordna med både nyckelkort för och uppvärmning av enheten.   

 

- för er som inte har avtal med Novi behöver ni avisera minst tre dygn innan till e-postadressen  

info@brfresortvisby.se. Detta är viktigt då det är styrelsen som sköter det och vi har inga 

möjligheter att ombesörja hanteringen med kort varsel.  

 

 

Tänk också på att under jul- och nyårshelgen gäller lågsäsong och då är det viktigt att du tömmer dina 

sopor när du har varit i din enhet. Har du bokat linne och inte städning behöver du lämna linnet 

innanför dörren så att personalen plockar upp dem utan att behöva gå in.  

Vad gäller sophanteringen har vi fortsatt problem med att medlemmar lämnar sopor utanför kärlen och 

sopor som ska lämnas till ÅVC. Vi kan bara konstatera ännu en gång att föreningens medlemmar 

behöver bli bättre på sophanteringen för att inte föreningen och i förlängningen medlemmarna ska åka 

på straffavgifter (vi behöver använda pengarna till viktigare åtgärder på anläggningen). 

Vi passar även på att påminna nu i dessa juletider att inte lämna obevakade stearinljus och att vara 

noggrann med, när du lagar mat, att sätta på köksfläkten! Det kostar en del att brandlarmet går och en 

uttryckning görs ch det betalar respektive ägare (Novi om det är gäst som har utlöst larmet).  

 

Summering av året som gått 

Eftersom detta är årets sista ägarinformation vill vi från styrelsen passa på och summera året som gått. 

Vi är sedan maj en ny styrelse och vi kan konstatera efter det första halvåret att det är en stor förening 

med stor mångfald av uppgifter och ansvarsområden. Vi har mycket att ta hand om och fokus för 2021 

har varit på att förvalta och utveckla fasigheten och ombesörja många skötselåtgärder samt arbeta 

vidare med operatörsavtalsfrågan och äkta/oäkta förening. Utöver detta finns många frågor som rör 

hantering av medlemmar, ekonomi, information, parkering, osv  

När det gäller fastighetsfrågor har vi under hösten initierat många förbättringsåtgärder som 

anläggningen behöver. Bland dessa kan nämnas poolen, ytterbelysningen, värmesystemet samt byte av 

trasiga glaspartier. 

När det gäller frågan om äkta/oäkta förening arbetar vi vidare även på den. Det är ett omfattande 

arbete som behöver ta sin tid och kräver gediget arbete. Eftersom vissa delar av den hanteringen 

hänger ihop med förändringar av föreningens stadgar och avtal med operatören behöver dessa delar 

hänga ihop med varandra. Vi från styrelsen återkommer till er så fort som vi vet mer.  

Vårt arbete fortsätter och vi från styrelsen ser fram emot och hoppas att vi får tillfälle att ses under 

kommande årsstämman som kommer att äga rum i maj 2022. Ni är alltid välkomna att ta kontakt med 

oss för att återkoppla på vårt arbete eller ställa frågor/funderingar – vi tar gladeligen emot er stöd på 

olika sätt.  
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Vi vill tacka alla ägare för 2021 och önska er en fin jul och ett riktigt gott nytt år! Vi ser fram emot 

2022 och en ny säsong med er alla!  

 

Leif, Pia, Klas, Emil, Jan (adjungerad), Aseel & Elisabeth 

 

 


