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Ägarbrev 2 - februari 2022  
 
Hej ägare och medlemmar!  

Nedan följer information från styrelsen och Novi. I brevet finner du även ännu en påminnelse om två 

datum som vi ber dig boka in i din kalender; informationsmöte 5:e maj och årsstämman 19:e maj! Mer 

information och kallelser skickas ut under mars.  

 

Styrelseordförande Leif Pregén har ordet  

Den nya styrelsen för föreningen med Leif som ordförande tog över i maj 2021 

och för att få inblick i arbetet och ordförandes tankar följer här några frågor 

som vi har ställt:  

Leif, du har nu varit ordförande sedan maj 2021 och ni som styrelsen har tagit 

er an en hel del frågor det i kombination med att hela förra styrelsen lämnade 

och en ny gruppering tog över. Vad är det ni har fått ägna er åt och hur har 

arbetet gått de senaste tio månaderna? 

Vi har arbetat med flera för föreningen viktiga frågor. Bland dessa kan jag nämna att mycket arbete 

har gått åt underhållet av anläggningen eftersom det har varit eftersatt under flera år. Vi har påbörjat 

en stor upprustning med bland annat renovering av poolen, ytterbelysning, värme, ventilation och 

kyla.  

Ett annat område är samtal om det pågående avtalet och förhandlingar med föreningens operatör om 

nytt hyresavtal.  

Vi har även fortsatt arbetet mot att bli en äkta bostadsrättsförening tillsammans med en jurist som är 

insatt i frågan.  

 

Vilka viktiga uppgifter ser du komma framöver? 

Den absolut viktigaste uppgiften vi har nu, är att få till ett avtal med operatören NOVI som gagnar 

båda parter och därigenom skapar förutsättningar för oss att bli klassad som en äkta 

bostadsrättsförening. 

 

Vad gör ditt uppdrag givande och roligt? 

Att jag nu som pensionär både har tid och möjlighet att sköta om och förbättra vår fina anläggning 

tillsammans med en mycket kompetent och engagerad styrelse. Vi arbetar väldigt bra i gruppen och 

täcker in olika kompetensområden. Vi får även trevlig och fin återkoppling på vårt arbete från många 

medlemmar och många hör av sig med ett engagemang i föreningen.  
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Vad skulle du vilja hälsa till våra medlemmar som tar det av detta brev? 

Att så många som möjligt tar sig tid att närvara på föreningens årsstämma i maj, antigen digitalt eller 

fysiskt. Den kommer att vara viktig och fler frågor kommer att tas upp och avhandlas. Det är dessutom 

ett ypperligt tillfälle att träffa de andra ägarna och bekanta sig med varandra.  

 

Drift och förvaltning av anläggningen  

Anläggningen är i behov av underhåll och förbättringar och vi arbetar för fullt med att se över och 

förbättrar flera stora områden såsom värme/kyla, belysning och poolen. Vi har även kontrakterat en 

fastighetsskötare som kommer att arbeta med dessa frågor och annan felhantering på anläggningen och 

i enheterna. Fastighetsskötaren har nära samarbete med andra leverantörer såsom Sandbäcken.  

Inom ramen för felhantering och förbättringsarbeten behöver fastighetsskötaren och leverantörerna 

kunna komma in i enheterna för att arbeta med exempelvis värme och ventilation. För att förenkla 

arbetet för fastighetsskötaren behöver han få tillträde till enheterna. Om du som ägare vill att 

fastighetsskötaren hör av sig inför varje tillfälle han ska in i din enhet ber vi dig att återkoppla 

omgående till styrelsen. Hör vi inget från dig tolkar vi det som samtycke till att fastighetsskötaren 

får tillträde vid behov.  

 

Årsstämman 2022  

Datum: 19:e maj 2022 

Tid: 19:00 (från 17:30 – 19:00 mingel med mat och dryck) 

Genomförande: fysiskt möte samt digital uppkoppling mot mötet för den som inte har möjlighet att 

närvara på plats.  

Lokal: WTC Stockholm (T-centralen) 

Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar via e-post senast 5:e maj (enligt föreningens stadgar) med 

agenda och andra detaljer. 

Motioner: skickas in till styrelsen senast 19:e april (senast en månad före årsstämman enligt 

stadgarna).  

 

Den 5:e maj kommer styrelsen att hålla ett informationsmöte digitalt i syfte att informera om vilka 

frågor som det kommer att beslutas om vid årsstämman samt ge information om status i det pågående 

arbetet med nytt avtal samt äkta/oäkta bostadsrättsförening. Under detta möte ges det bra möjlighet att 

ställa frågor.  
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Information från Novi  

Nedan följer information från hotellchefen Josefin om läget:  

Hoppas att alla har haft en bra vinter och att ni som vi blickar framåt mot ännu en sommar. Jag 

kommer att vara tillbaka efter min föräldraledighet 1:a juni för att leda NOVI Teamet under ännu en 

fartfylld säsong. Elisabeth, Niclas och Karin har tyvärr valt att gå vidare till nya utmaningar och vi är i  

 

fullgång med att rekrytera både en ny restaurangchef samt en ny housekeeping manager. Niclas arbetar 

t o m 28/2 men finns kvar på ön och kommer att vara behjälplig och fortsätta sitt fina samarbete med 

NOVI tills vi har en ny chef på plats.  

Jag kan med glädje berätta att vi har anställt Sabina Gudmundsson som Front Office Manager som jag 

har arbetat med tidigare och vet att hon kommer att vara en perfekt tillökning till NOVI-familjen. 

Sabina börjar redan om två veckor och hon har skrivit kort introduktion som sig själv som du kan ta 

del av nedan.  

Just nu pågår storstädning (vi har börjat med hotelldelen och påbörjar inom kort arbetet med 

bungalows) samt andra förbättringar för kommande säsong. I år öppnar vi 28/4 och planerar att ha 

öppet oktober ut.  

Som alltid nås vi bäst via ägarmejlen om du har frågor eller funderingar. 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen och Hotell Novi Resort  

Hej allesammans! 

Jag heter Sabina Gudmundsson och är hotellets nya Front Office Manager. Jag kommer att stötta 

Josefin i drift och med andra sedvanliga hotellbestyr. Min erfarenhet är gedigen och jag har bland 

annat erfarenheter från Scandic, Hilton, Sofitel m.fl.  

Jag börjar den 7 mars och finns på plats på NOVI den 4 april.  

Jag ser fram emot gott samarbete samt att träffa er alla! 

Vi ses! 

Sabina  

 


