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Ägarbrev 1 - januari 2022  
 
Hej alla ägare och medlemmar!  

Vi hoppas att ni har fått en fin start på 2022! Vi går mot ljusare tider och ser fram emot ett intressant 

och bra år. 

 

Styrelsearbetet  

Inom styrelsen pågår ett intensivt arbete med många frågor och områden. Bland dessa kan vi nämna att 

just nu arbetar vi mycket med att förvalta och underhålla anläggningen och många förbättringsarbeten 

pågår eller är inplanerade. Vi genomför bland annat ett omfattande arbete med poolen som genomgår 

en uppgradering så att den klarar en bättre kapacitet samt att den blir enklare att sköta. Arbetet med 

detta beräknas att bli klart till maj när säsongen startar. Andra exempel är genomgång av 

ytterbelysningen, golvvärmen i bungalows samt översyn av ventilationssystemet.  

Utöver fastighetsskötsel arbetar vi även vidare med frågan att bli äkta förening där översyn av 

föreningens stadgar, dialog med den anlitande juristen om nästa steg och översyn av avtal med 

operatören är delar som ingår. Allt detta kommer vi att återkomma till under våren och inför 

årsstämman.  

Sist men inte minst har föreningens kassör arbetat med att se över ekonomin och fört dialog med 

banken för bättre villkor. Att säkerställa att föreningen har god ekonomi även om vi behöver vidta 

många förbättringsåtgärder på anläggningen har varit viktigt för styrelsen.  

Som ni förstår kan vi bara konstatera att vi har ett spännande år framför oss!  

 

Årsstämman 2022 

Vi i styrelsen hade hoppats på att pandemin skulle släppa sitt grepp om oss så att vi fick ses och hålla 

årsstämman fysiskt, det som många av oss längtar efter. Efter noggrant övervägande utifrån dagens 

situation och med hänsyn tagen till att många av medlemmar behöver resa eller åka kommunalt in till 

ett möte har styrelsen beslutat att även i år hålla årsstämman digitalt. Vi ber er att redan nu notera i era 

kalendrar den 19:e maj kl. 18:30. Mer information och kallelse återkommer vi med.  

Även i år kommer vi att ha ett digitalt förmöte inför årsstämman för att förbereda er medlemmar och 

erbjuda tillfälle att ställa frågor. Vi ber er att notera 5:e maj kl. 18:30 i era kalendrar och även för 

detta möte återkommer vi med information och inbjudan.  
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Föreningens stadgar 

Vi skulle vilja uppmana samtliga medlemmar att läsa igenom föreningens stadgar och då särskilt 

avseende nyttjande av enheterna för permanentboende och att hyra ut den i andra hand. Vi har märkt 

en ökad frekvens av permanentboende i föreningen under senaste året. Enligt föreningens stadgar är 

anläggningen avsedd för fritidsboende som även var villkoret då föreningen köpte tomten från Region 

Gotland. Området är inte planlagt för permanentboende och att vi har det på anläggningen ser 

styrelsen som problematiskt.  

Ett annat område är andrahandsuthyrningen som vi behöver skärpa upp våra rutiner för. Föreningens 

stadgar stipulerar även i det fallet ett godkännande från styrelsen (gäller ej uthyrning via Novi). Det 

många tror är att låta någon familjemedlem nyttja enheten inte definieras som andrahandsuthyrning 

men faktum är att oavsett om det är en familjemedlem eller om du som medlem inte tar ut hyra från 

den du lånar ut enheten till anses de som andrahandsuthyrning.  

Vi kommer att återkomma under våren i dessa frågor och styrelsen kommer även att kontakta de ägare 

som är berörda.  

 

 

Information från Novi  

Under kommande månaderna arbetar vi på Novi med att förbereda inför säsongen 2022 som vi avser 

att starta upp 28:e april. Arbetet omfattar alltifrån rekryteringar av säsongspersonal till storstädning av 

samtliga enheter (som vi återkommer med om i nästa ägarbrev). Vi ser fram emot en intensiv och rolig 

säsong tillsammans med er ägare och våra gäster.  

 

Vi passar också på att informera om att Elisabeth har gått vidare till andra arbetsuppgifter hos annan 

arbetsgivare men att Josefin kommer tillbaka till sin tjänst senare i vår. Om ni har frågor eller 

funderingar är ni välkomna att höra av er till oss enligt de kanaler som finns: e-postadressen 

agare@noviresort.se eller genom att ringa till oss: 0498 - 21 91 00. 
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