
Ägarinformation 1-2019

God fortsättning på 2019! 

Ägarebokning: 

agare@noviresort.se 

Felanmälan: 
felanmalan@brfresortvisby.se  
Har du ny adress eller e-post: 

info@brfresortvisby.se 
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Busväder över Brf Resort Visby

Årsstämma 
Årsstämman för 2018 års verksamhet har bestämts till den 20 maj kl 18-20. 
Boka gärna in det datumet.  

Styrelsearbete 
Inför årsstämman ska valberedningen lägga fram ett förslag på nya 
styrelseledamöter. Om du är intresserad av att hjälpa till och tror att du kan bidra, 
hör av dig till namnberedningens sammankallande Helena Ekman, 
helena@bostaddirekt.com  eller Patricia Wahlbeck patricia.wahlbeck@icloud.com  

Ägarträff 
Ny ägarträff i Brf Resort Visby är planerat till den 31/5 kl 16-18. Tema för träffen 
är: Open house! 
Har du gjort förbättringar i din lägenhet och kan du tänka dig visa upp den för 
andra ägare? Eller är du nyfiken på att se hur andra har förbättrat? Detta blir ett 
tillfälle att utväxla erfarenheter. Efterår kommer det finnas möjlighet att äta 
tillsammans. 
Om du vill visa din lägenhet så hör av dig till Linda på info@brfresortvisby.se   
senast den 1/5. 

Stormen 
Stormen Alfrida drog fram med full kraft över stora delar av Sverige. Inte minst 
drabbades Gotland. På vår anläggning blåste en del möbler runt och skorstenar 
blåste av. Men det allvarligaste som inträffade hos oss var att glasstaketet på plan 
3 vid sviten blåste ner och ytterligare glas blåste sönder. Skadorna är ganska 
stora och har blivit ett försäkringsärende som Arriba ansvarar för att åtgärda. Vi 
hoppas att reparationen kan ske snabbt. 

Brandskydd 
Under 2018 och under julhelgen har brandkåren fått rycka ut på flera falsklarm. 
Oftast har det berott på att man lagat mat och att det rykt för mycket. Oavsett 
orsak är man som ägare ansvarig för dessa larm utom när Novi hyr ut er enhet. 
Då är Novi ansvariga. Kostnaden för utryckningen brukar var 6000 kr. För att 
minska antalet falsklarm kan rökdetektorn i köket bytas ut till en värmedetektor. 
Styrelsen håller på att ta in offert på vad detta kostar per enhet och kommer 
återkomma med ett förslag. Om du vill göra bytet själv finns förslag på 
detektorer på hemsidan. 
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Energimätning kvartal 4-2018. 

På kvartalsräkningen som ska betalas till den 31 mars 2019 kommer föreningen 
utöver månadsavgiften att debitera för energikostnaderna kvartal 4-2018. Vi 
mäter förbrukningen av fjärrvärme och el separat för alla bungalows. Däremot 
har vi ännu inte installerat separata mätare för enheterna i huvudbyggnaden 
utan där fördelas den totala energikostnaden mellan enheterna beroende på 
storlek. Totalt debiteras detta kvartal mellan 55-60% av anläggningens 
energiförbrukning på ägarna. 

Detta ingår i debiteringen fjärrvärme (fjv) för bungalowsägare: 
• Enhetens uppmätta värmeförbrukning.  
• Enhetens andel (kvm) av gemensamma förluster fjv för att få fram värmen till 

bungalows.  
• Enhetens andel (kvm) av uppvärmningskostnader för poolen. 

Detta ingår i debiteringen el för bungalowsägare: 
• Enhetens uppmätta elförbrukning. 
• Enhetens andel (kvm) av utebelysning, soprum mm.  

Detta ingår i debiteringen fjv för ägare av enheter i huvudbyggnaden: 
• Enhetens andel (kvm) av den totala värmeförbrukningen för 

huvudbyggnaden.  
• minus förbrukningen för restaurangen och de lokaler som Novi hyr. 
• minus fjv-kostnaderna för att värma varmvatten. 
• minus en bedömning av annan gemensam förbrukning.    

• Enhetens andel (kvm) av uppvärmningskostnader för poolen.   

Detta ingår i debiteringen el för ägare av enheter i huvudbyggnaden: 
• Enhetens andel (kvm) av den totala elförbrukningen för huvudbyggnaden.  

• minus förbrukningen för restaurangen och de lokaler som Novi hyr. 
• minus förbrukning för pumpar och andra gemensamma anläggningar. 

Föreningen kommer tillsvidare betala 
• Fjv kostnad för att värma varmvatten 
• Fjv och el kostnaden för restaurangen och de lokaler Novi hyr. (Enl avtal) 
• Energiförbrukning av viss teknisk utrustning i huvudbyggnaden. 

Totalt ca 40-45% av den totala energi förbrukningen betalas av föreningen. 

Debiteringen kommer variera kraftigt mellan olika bungalowsägare beroende 
på hur mycket energi man förbrukar. För att sänka energiförbrukningen kan du 
bland annat tänka på följande: 
• Meddela Novi när ni inte avser att vara i er enhet så sänker de värmen i 

enheten till 15 grader. Obokad enhet 15 grader och tillgänglig för uthyrning. 
Blockad enhet 15 grader men är ej tillgänglig för uthyrning. Bokad enhet får 
fullgod rumstemperatur. 

• Se till att golvärmen på toaletter och duschutrymmen är avstängd när ni 
lämnar er enhet. 

• Se till att AC är avstängd när ni lämnar enheten. 

Föreningen planerar följande åtgärder under våren: 
• installera elmätare i huvudbyggnadens enheter. 
• installera fjv-mätare för att mäta den energi som går åt för att värma 

varmvatten. 
• mäta elförbrukningen till ventilationsanläggningen. 
• ta fram ett system för att fördela uppvärmningskostnaderna i 

huvudbyggnaden beroende på om enheten är uppvärmd eller ej. Tyvärr är 
uppvärmningssystemet så komplext att det är för komplicerat och dyrt att 
installera mätare så vi söker en alternativ lösning.    

• koppla kortläsaren i varje enhet så att den kopplar på respektive av AC och el-
värmegolv 

• fortsätta kampen mot onödiga energiförluster i ventilations och värmesystem i 
huvudbyggnaden. Vi har sänkt våra totala energikostnader under okt-dec 
2018 men de är fortsatt mycket höga.     



Förslag till ägarna för deklaration av intäkter för uthyrning av enheter i Brf 
Resort Visby. 
Under 2018 har en del förändringar skett inom Brf Resort Visby som rimligen 
påverkar föreningens status som idag är oäkta bostadsföretag. 
Denna status fick föreningen 2015 och argumentet var då i huvudsak att ägarna 
i föreningen upplät sina enheter till 100% till en hotelloperatör och därför inte 
ansågs nyttja dessa själva och därmed kunde inte föreningen vara ett 
privatbostadsföretag. 

Detta har nu förändrats per den 1 oktober 2018 och samtliga uthyrningsavtal 
med hotelloperatören är nu omskrivna så att operatören endast hyr enheterna 
av ägarna de dagar då operatören i sin tur har hyrt ut dessa (se 
uthyrningsavtalet § 2). Det innebär att enheterna i de flesta fall är uthyrda 
endast en till två månader per år. 
Föreningen debiterar inte heller moms på ägaravgifterna fr o m 1 oktober 
2018, däremot debiteras fortfarande moms på den del av anläggningen, 
reception och restaurang som hotelloperatören hyr av föreningen.  
Ägarna är inte heller registrerade för frivillig moms för sitt ägande i Brf Resort 
Visby. 

En fråga har därför ställts till Skatteverket om föreningen baserat på 
ovanstående nu kommer att ges statusen privatbostadsföretag (äkta 
bostadsrättsförening) för 2018. Statusen beslutas varje år baserat på situationen 
den 31/12 och skall då anses gälla hela det gångna året.  

På denna fråga har skatteverket svarat följande:  
Skatteverket vill börja med att poängtera att vi inte lämnar några 
förhandsbesked i skattefrågor. Ett förhandsbesked kan sökas hos 
skatterättsnämnden. 
Skatteverkets inställning i frågan är att den verksamhet föreningen bedriver inte 
är kvalificerad verksamhet utifrån dom uppgifter ni har lämnat. Enligt 
Kammarrättens dom med mål nr 4745-16 meddelad 2016-11-25, är det 
föreningens syfte som varit avgörande. Skatteverket anser att föreningens syfte 
enligt det avtal ni skickat in fortfarande är att bedriva hotellverksamhet med 
bostäderna genom en operatör. 
  
Frågan är inte prövad och ni kan göra ett öppet yrkande i samband med att ni 
lämnar inkomstdeklaration. 

Jan Kleerups (momsexpert och ägare) kommentar till detta är följande: 
Kammarrättens dom grundas till största del på att medlemmarna hade ett 
uthyrningsavtal med operatören, som man dels var tvungen att teckna och dels 
gällde på heltid. Så är inte fallet längre och med nuvarande förhållande är jag 
övertygad om att domslutet i kammarrätten hade blivit annorlunda och 
föreningen klassats som äkta bostadsrättsförening. Skatteverket stretar emot 
och det har dom ju gjort ganska länge nu mot vår förening! Jag tycker att vi ska 
utgå ifrån att vi är en äkta förening och göra det öppet i deklarationer som 
lämnas i år. Då bör man ange argument som nämnts i brevet till SKV. 

Föreningens deklaration.
Styrelsen har beslutat att i föreningens deklaration yrka på att föreningen får 
statusen privatbostadsföretag och deklarationen kommer därför att upprättas 
enligt det regelverk som gäller för privatbostadsföretag. För föreningen 
kommer det inte att bli någon skillnad skattemässigt att deklarera som 
privatbostadsföretag. Tyvärr så kommer vi inte att ha svaret på frågan om 
skatteverket godkänner detta förrän i höst. 

Styrelsens rekommendation till alla ägare. 
Alla ägare i en bostadsrättsförening skall deklarera sitt ägande i föreningen 
enligt de regler som gäller för föreningens status. Styrelsens rekommendation 
är därför att alla ägare deklarerar sitt innehav i brf Resort Visby utifrån att 
föreningen är ett privatbostadsföretag. Detta bör då anges som ett yrkande i 
deklarationen förslagsvis med följande text. 

Jag har deklarerat mitt innehav i brf Resort Visby utifrån att föreningen är 
ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) vilket föreningen 
yrkat i sin deklaration. 

Reglerna för deklaration av innehav i ett privatbostadsföretag innebär förenklat 
att man räknar ut ett överskott/underskott som intäkterna (exklusive moms) 
minus 40.000:- minus avgiften för de dagar enheten varit uthyrd. Blir det ett 
överskott skall det deklareras under punkt 7.3. Blir det ett underskott deklareras 
det ej men det kan för tydlighetens skull anges att det är ett underskott 
tillsammans med yrkandet ovan. 



Nyheter under 2019 
Under 2019 gäller det nya uthyrningsavtalet och det innebär bl a att den som 
hyr ut mer än 16 veckor och för mer än 50.000:- har en uthyrning i väsentlig 
omfattning och skall därför enligt skattelagstiftningen betala hotellmoms med 
12%. De ägare som kommer att uppfylla detta kan då enligt avtalet fakturera 
motsvarande momskostnad på Novi som kommer att betala ut densamma. Var 
och en måste själv bevaka detta utifrån ägaravräkningarna och meddela Hilda 
och Rolf i styrelsen samt Novi så återkommer vi med hur vi hanterar detta rent 
praktiskt. Faktureringen till Novi avseende momsen bör ske senast under 
december 2019 eftersom den skall deklareras av ägaren i deklarationen som 
avser 2019. 

Rot och Rut 
För att vi framöver ska kunna nyttja Rot och Rut finns enheterna i vår anläggning 
inom kort i Lägenhetsregistret. 
Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. 
Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. 
Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter såsom bostadsarea, 
antal rum och kökstyp om landets bostäder. Även bostäder i småhus, som villor 
och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent 
boende eller fritidsboende. 

För våra bungalows gäller separata adresser, hemsidan kommer att uppdateras 
med karta gällande detta. För hotelldelen har varje bostad fått ett eget nummer 
enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i 
Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden 
lägenheten finns. Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, 
hyr eller bor i en lägenhet . Registret innehåller i huvudsak endast information 
om själva bostaden och byggnaden samt om bostadens adress. 

Observera att ert respektive nationella lägenhetsnummer eller er 
bungalows separata adress kan vara relevant information vid exempelvis 
RUT- eller ROT-avdrag, men för er som har postlåda och mottar post till 
anläggningen gäller fortfarande att ni anger St. Göransgatan 31 och 
bungalow- eller enhetsnummer. 

Information om respektive enhets numrering kommer uppdateras via hemsidan 
så snart registreringen bekräftats av Region Gotland. En liten lapp med korrekt 
nummer kommer också att sättas upp på/vid varje dörr. 

Läckage 
De läckage vi haft i huvudbyggnaden och de skador som drabbat några 
lägenheter är nu åtgärdade. Tyvärr hjälper försäkringsbolaget inte till när 
byggnader läcker utifrån utan där är vi som fastighetsägare helt 
betalningsansvariga. Informera styrelsen så snart det går om ni upptäcker 
något läckage i era enheter så att åtgärder kan sättas in snabbt. 
Förhoppningsvis blir  skadorna inte så stora då. 

Nyårsfirande 
Nyårsafton firades med en toppenfest högst upp i hotellet och samlade 25 
personer. Vi började med mingel/drink och den traditionsenliga frågetävlingen. 
Denna följdes av en middag där vi startade med en presentationsrunda. Det var 
jättetrevligt att få en kort presentation av grannarna, vad de gör, var de bor, när 
de inte är på Gotland, o s v. Genomgående var glädjen vid att ha en lägenhet 
på vår fina resort. 
Kvällen avlöpte under stoj och skratt och vi åt en mycket god middag. Grande 
finale blev på den stora altanen där vi bevittnade några helt fantastiska 
fyrverkerier över Visby med omnejd samt skålade och önskade varandra ett 
gott slut såväl som ett fantastiskt 2019! 
Stort tack till Birgitta för ett fint initiativ och en strålande fest! 

Styrelsen 


