
 Ägarinformation 2-2019

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

Ägarebokning: agare@noviresort.se 

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

info@brfresortvisby.se
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Vinterkväll på Brf Resort Visby

Ägarträff 
Ny ägarträff i Brf Resort Visby är planerat till den 31/5 kl 16-18. Temat 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 förbätt-
rat? Detta blir ett tillfälle att utväxla erfarenheter. Efterår kommer det fin-
nas möjlighet att äta tillsammans. 
Om du vill visa din lägenhet så hör av dig till Linda på info@brfresortvis-
by.se   senast den 1/5. 

Årsgenomgång 
Information från NOVI: 
Januari har passerat och det är hög tid att titta framåt mot säsongen 
2019. Vi på NOVI har tagit till oss av er feedback gällande 
årsgenomgångarna och har tagit fram ett avtal tillsammans med Sand-
bäckens Rör.  
De kommer att gå igenom era enheter och skriva ett protokoll. Vi går 
samtidigt in och rensar era avlopp för att säkerställa att allt är i fint skick 
till gästerna börjar komma.  
Pris är 895 kr plus moms. OBS! Påbörjas den 20/2. 
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Energiförbrukning 
Anläggningens energiförbrukning är hög och olika åtgärder görs för att 
komma tillrätta med den. Bland annat mäter vi energiförbrukningen mer 
individuellt från och med den 1/11 2018. Energinförbrukningen nov-
dec18 kommer debiteras på kvartalsavgiftsavin Q2 2019 utöver de van-
liga avgifterna. 

Total fjärrvärmeförbrukning för anläggningen var nov-dec18, 263,036 
Mwh till en kostnad av 278231kr (1057,77 kr/Mwh). 55% av fjärrvär-
mekostnaderna fördelas ut på ägarna. Resterande fjärrvärme betalas av 
föreningen. Det gäller bland annat uppvärmning av varmvatten och 
värmen till Novis utrymmen.  

Total elförbrukning för anläggningen var nov-dec18, 110947 Kwh till en 
kostnad av 85 812 kr samt fasta avgifter på 91360 kr. 56% av elkostna-
derna fördelas ut på ägarna. Resterande el betalas av föreningen. Det 
gäller tex el till ventilationsanläggning, el till Novis utrymmen, reception 
och restaurang mm. 

Debiteringsprinciper huvudbyggnaden:  
Fjv - enhetsägare betalar solidariskt för huvudbyggnadens förbrukning 
av fjv inkl respektive enhets andel (kvm) av poolens uppvärmning. Av-
drag görs för Novis verksamhet med restaurangkök, vissa allmänna ut-
rymmen, uppvärmning av varmvatten mm. Huvudbyggnadens ägare be-
talar 28 kr/kvm för fjv nov-dec19. 

El - enhetsägare betalar solidariskt för huvudbyggnadens förbrukning av 
el efter avdrag för Novis verksamhet med restaurang, restaurangkök mm 
samt vissa gemensamma pumpar mm. Huvudbyggnadens ägare betalar 
18 kr/kvm för elen nov-dec19. 

Debiteringsprinciper bungalowsägare:  
Fjv: bungalowsägare betalar för enhetens uppmätta förbrukning, energi-
förluster i fjv-nätet samt sin andel (kvm) av poolens uppvärmningskost-
nader. Kostnaden blir mellan 3-45 kr/kvm för fjv nov-dec19. 

El: bungalowsägare betalar för enhetens förbrukning samt enhetens 
andel (kvm) av utebelysning, soprum mm. Kostnaden blir mellan 3-30 kr/
kvm för el nov-dec19. 

Sammantaget: Totalt varierar bungalows el och fjärrvärme kostnader 
nov-dec mellan 17 - 71 kr/kvm för energi nov-dec18. Jämför gärna era 
egna kostnader med detta.   
  
När värmen i era enheter är påslagen till rumstemperatur förbrukas 
mycket energi. När ni inte avser att vara på resorten bör ni därför se till 
att värmen är inställd på underhållsvärme, ca 15 grader. Vanligtvis sköter 
Novi detta under förutsättning att de känner till att ni inte ska vara där.  

Alldeles för ofta står golvvärmen i badrum och toalett på samt luftvär-
mepumparna snurrar trots att enheterna är obokade. Styrelsen kommer 
så snart det är praktiskt möjligt, göra en omkoppling så att när man tar ut 
kortet ur kortläsaren vid dörren så kommer golvvärmen i badrum och 
toalett samt AC:n att stängas av. Men innan detta är gjort ber vi er att all-
tid stänga av golvvärme och luftvärmepump när ni inte avser vara på re-
sorten. Novi får samma uppmaning när de har ansvaret för er enhet. 

Inom kort kommer alla bungalowsägare att få inloggningsuppgifter till 
en hemsida där de kan se sin enhets el och fjärrvärmeförbrukning. Det 
kommer förhoppningsvis leda till ökad medvetenhet om energiför-
brukningen och att vi själva kan påverka kostnaden för den. När ni jäm-
för förbrukningen på hemsidan mot den förbrukning ni får betala för på 
fakturan skiljer de sig åt. Fakturan innehåller också viss gemensam för-
brukning.  

Under våren kommer vi även att installera elmätare i huvudbyggnadens 
lägenheter. Detta kommer att leda till en mer rättvis fördelning av 
elkostnaderna även där.  



 
Pooltäckning 
Pooltäckningen gick sönder under förra sommaren. Efter noggrann ut-
värdering har ett nytt pooltäcke beställts från ett företag på fastlandet. 
Pooltäckningen kommer att vara monterad innan säsongen börjar. Det 
blir av samma typ men annat märke än det vi hade tidigare.  

Motionslopp på anläggningen 
Den 22 maj arrangerar Svaide Roma Skid och Orienteringsklubb (SOK) 
ett motionslopp för allmänheten. En av sträckorna, för ca 75-100 ungdo-
mar, kommer att passera vår anläggning från St: Göransgatan ner till 
stranden. Vill ni vara med, alla åldrar är välkomna, eller vill ni veta mer om 
evenemanget hänvisar vi er till: www.svaideroma.se. Klicka där på La-
dingsränne/Smafolksränne.   

Brandskyddsansvarig 
För allmän kännedom är Anette Hammerin, Novi, den som är formellt 
brandskyddsansvarig på anläggningen. 

Styrelsen 
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