
Ägarebokning: agare@novi.se 
Felanmälan: felanmalan@brfresortvisby.se  
Har du ny adress eller e-post: info@brfresortvisby.se 
Hemsidan: www.brfresortvisby.se 

Ägarträff 2018: lördagen den 13/10 kl. 15.00 

Vi provar nu ett nytt koncept för ägarträffar. Vi börjar med lite gemensamt röj på 
anläggningen och äter därefter tillsammans under trevliga former. Mer info 
kommer senare. Sätt redan nu ett X i almanackan och njut en hösthelg på Gotland. 
Anmälan senast den 1/10 till 

INFO@BRFRESORTVISBY.SE

31
JULI

Nya styrelsen har organiserat sig kring 
vem som gör vad. Läs mer på nästa 
sida.
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På stämman valdes ny styrelse som ser ut såhär: 
Sten Wetterblad - sten.wetterblad@gmail.com 070-209 13 49 
Samuel Borg - samuel.borg@probitas.se, 070-144 55 90  
Rolf Berndtson - rolf.berndtson@bpab.com, 070-5142018  
Hilda Kårbring - hilda.karbring@live.se, 070-521 60 24  
Birgitta Blanck - felanmalan@brfresortvisby.se 070-378 48 00  
Raija Ohlin - raija@ekolsundsslott.se, 0703-70 82 10  
Linda Hagbarth - info@brfresortvisby.se, 0708-774 113 

Valberedning 
Helena Ekman: helena.ekman@diligentia.se Patricia Wahlbeck: 
patricia.wahlbeck@home.se 

Vi har satt igång arbetet i enlighet med en väldefinierad arbetsordning som ska 
underlätta arbetet i styrelsen och kommunikationen mellan medlemmar och styrelse. 
I enlighet med arbetsordningen har styrelsen fördelat sitt arbete enligt nedan: 

Styrelseordförande: Sten Wetterblad 
Vice ordförande: Rolf Berndtsson 
Sekreterare: Hilda Kårbring 
Ekonomiansvarig: Rolf Berndtson 
Kommunikationsansvarig: Linda Hagbarth 
Tekniskt ansvarig: Raija Ohlin och Birgitta Blanck  
Försäkringsfrågor: Raija Ohlin 
Övergripande operatörsfrågor: Samuel Borg 
Felanmälan: Birgitta Blanck 
Markskötsel: Raija Ohlin 
Energifrågor: Sten Wetterblad 

Välkomna att ta kontakt om ni undrar något eller har problem eller bara vill stötta oss 
i vårt arbete! 

Stort tack! 
Gunilla Ridström, som har lagt mycket energi och engagemang i vår förening, har nu valt 
att lämna styrelsen och fylla sin fritid med annat. Styrelsen vill varmt tacka för allt hon har 
gjort för att alla ska trivas och för att föreningen ska må bra. Gunilla har gjort ett mycket 
stort arbete till förmån för föreningens bästa. Stort tack! 
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Laddstolpar för elbilar snart på plats 
Glädjande nog fick föreningen bidrag från Klimatklivet för installation av två duo-stolpar 
för laddning av fyra elbilar. Dessa kommer att installeras under kommande veckor. Elen 
dras ifrån föreningens soprum vilket innebär att vi måste gräva upp asfalten vid infarten till 
parkeringen. De fyra parkeringsplatserna med laddstolpar kommer att finnas direkt till 
vänster i början av parkeringen. 
Du som har en elbil och behöver laddkort hör av dig till Christer Ridström, 
christer@ridstrom.com eller 070-5101453. Laddkorten går även att använda på andra 
platser med liknande lösning. Det kommer att kosta 5 kronor/kWh att ladda din elbil på 
föreningens parkering. 
Obs! Det är INTE tillåtet att dra elsladd från förråd eller annan plats för laddning av elbil. I 
avvaktan på att laddstolparna finns på plats kontakta Christer Ridström för besked om var 
du kan ladda din elbil. 

Reparationer på gång 
Reparationer av glasräckena fortskrider men omfattningen gör att alla inte är åtgärdade 
än. Glas med mindre skador byts under 2019. 

Utemöbler mm. 
Operatören förväntar sig att "standarduppställningen" av utemöbler 
finns och kan nyttjas av gäster. De av er som lämnar solstolar eller annat gör 
det på eget ansvar. Ett bra sätt att hålla reda på stolar och  
annat är att märka upp dessa med numret på enheten dessa tillhör. 

Den utlovade rabatten i Novis restauranger kommer att finnas framöver, men tyvärr 
hann man inte med detta inför midsommar. Fråga i receptionen när ni kommer 
ner så kommer det att tillhandahållas. 

När ni bokar er enhet måste detta bekräftas via mail till agare@noviresort.se. 
Novi arbetar hårt för att få en fungerande verksamhet på helårssikt och för att säkerställa  
vilka enheter som är bokade behövs en skriftlig bekräftelse på detta.   

Vi kommer alltid att ha saker på anläggningen som inte fungerar eller är trasiga. En del fel 
är du som ägare ansvarig för, vissa fel är Novis ansvarsområde och ibland har föreningen 
ansvaret. Vissa fel är enklare att lösa, andra kan ta lite tid. För att kunna lösa eventuella 
problem, som du inte anser att du själv är ansvarig för, vänder du dig till 
felanmalan@brfresortvisby.se. Där görs en bedömning av ansvarsfrågan och felanmälan 
ser också till att den som är ansvarig får reda på det.  
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Om du ska sälja din enhet: 
Det är du som säljare som ansvarar för att se till att enheten är tillgänglig för visning och 
att en överenskommelse träffas med NOVI om hur och när visning kan ske och vilken hjälp 
du önskar. I NOVIs uppdrag ingår att lämna ut nyckel men det kan de bara göra om 
enheten inte är uthyrd.  
Broschyren om vår anläggning finns i receptionen på NOVI så länge upplagan räcker. 
Därefter hänvisar vi till hemsidan. 

Vi önskar alla en skön sommar! 

Vänliga hälsningar från 
Sten, Rolf, Birgitta, Hilda, Raija, Samuel och Linda


