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Ägarbrev 3 - mars 2022  
 
I detta ägarbrev hittar du information om och kallelse till informationsmötet 5:e maj, arbetet med 

anläggningen samt erbjudan om byte av kyl och frys som föreningen har fått från Järn AB Södertorg.  

 

Fastighetsansvariga Pia Roos och Jan Ulinder har ordet  

Under maj 2021 blev Pia återigen invald som styrelseledamot efter att tillsammans med den förra 

styrelsen bistått inom olika frågor. Hon har även ingått i tidigare styrelser och har erfarenhet av vår 

anläggning och styrelsearbetet. Jan har varit adjungerad i styrelsen sedan augusti 2021 och 

tillsammans med Pia ägnat mycket tid åt att reparera och återstarta funktioner i anläggningen. Nedan 

kan du ta del av en intervju med dem för att förstå allt arbete de har lagt ner och hur du som ägare 

kommer att se skillnad på anläggningen:   

 

Pia och Jan, hur mår vår fina anläggning idag, mars 2022? 

Vår anläggning mår bättre nu än tidigare år, dock återstår det en hel del att reparera och justera. 

 

Vad är det för områden som ni har fått hantera och arbeta med? 

Först och främst har vi prioriterat att få ordning på poolen där vi har gjort så omfattande renoveringar 

och reparationer och bytt ut många komponenter att vår pool numer inte är en pool utan en 

badanläggning, vilket innebär att den är lättskött och med en betydligt större kapacitet. 

Ett annat viktigt område vi har arbetat mycket med är att få ett välfungerande systemet för värme och 

kyla.  

Vi har även börjat byta ut trasiga glaspartier på hotellbyggnaden samt på studiorna. 

Ytterligare ett stort och viktigt område är utebelysningen. Vi håller som bäst på med att byta ut de 

trasiga delarna för att ha en välfungerad utebelysning i hela anläggningen. 
 

Målet är att allt detta ska vara klart till 1 maj. 

  

Hur kommer vi som ägare att märka allt bra ni har gjort för anläggningen?  

Ägarna kommer att känna att ventilation och värme fungerar. Kunna ta en promenad med upplysta 

gångar på kvällarna och kunna bada i en välfungerade och fräsch badanläggning.  
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Hur ser ni på arbetet framåt och vad kommer ni att fortsätta med?  

Ägarna kommer också att mötas av uppfräschade väggar och ren framsida på bungalows då vi också 

ska hinna med att göra rent väggar på bungalows och spola rent plattorna framför bungalows. 

 

Vad skulle ni vilja skicka med till ägarna inför den stundande högsäsongen? 

Att varje ägare behöver se över den egna enheten inomhus och se till att all maskinell utrustning är 

intakt och välfungerande. Vi vill också passa på att slå ett slag för de erbjudanden till ägare som har 

gått ut i våra ägarbrev såsom nya solfilmer och AC samt det senaste erbjudandet i detta brev för kyl 

och frys. 

 

Informationsmöte 5:e maj 

Den 5:e maj kommer styrelsen att hålla ett informationsmöte och alla medlemmar inbjuds att delta, se 

separat inbjudan med detta ägarbrev. Det är viktigt att alla deltar eftersom styrelsen kommer att lämna 

viktig information om de nya stadgarna som det ska röstas om under årsstämman och information om 

arbetet med operatörsavtalet samt att förbereda medlemmarna för stundande årsstämman.  

Observera att mötet är digitalt och länken till mötet finns i det e-postmeddelandet som du fick detta 

ägarbrev i!  

 

Påminnelse om årsstämman 2022  

Datum: 19:e maj 2022 

Tid: 19:00 (mellan 18:00 – 19:00 är det mingel med mat och dryck. Anmälan kommer senare under 

april 

Genomförande: fysiskt möte samt möjlighet till digital uppkoppling till 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).  

 

Erbjudande om byte av kyl och frys 

Styrelsen har tillsammans med Järn AB Södertorg tagit fram er erbjudande till kyl och frys för både 

bungalows och hotellenheter. Erbjudandet är av märket BOSCH och specifikationer finns i bilagorna 

till detta ägarbrev. Kyl/frys ersätter de som finns idag och kommer att få samma utseende med 

ominstallation av de ovanliggande dörrarna. Priserna i erbjudandet omfattar kyl/frys, installation och 

bortforsling och gäller vid beställning av minst 20 kyl/frys.  



     

Nyhetsbrevet utfärdas av Bostadsrättsföreningen Resort Visby i samverkan med hotelloperatören Novi 

Om du är intresserad behöver du anmäla det till info@brfresortvisby.se senast 30:e april med följande 

uppgifter i ditt epostmeddelande:  

 

- Namn  

- Kontaktuppgifter: mobilnummer och e-postadress du vill bli kontaktad på 

- Enhetens nummer du vill ha installationen i 

- Vilket erbjudande du väljer 

 

 

Information från Novi  

Novi arbetar för fullt just nu med att förbereda inför öppningen 28:e april. Fokus just nu är att 

rekrytera personal, dels som ersättningar för några roller såsom husmor, dels säsongspersonal.  

Förutom rekrytering pågår även storstädning och inom kort påbörjas även fönsterputsningen för att 

fräscha upp inför högsäsongen.  

Bokningsläget är mycket bra och allt som är släppt under högsäsongen under veckorna 27-30 är 

fullbokat. Likaså är Kristihimmelfärdshelgen fullbokad. Bokningsläget för veckorna 25-26 och 31-33 

ser bra ut så här långt och vi har flera konferenser på gång. För er ägare som vill släppa ytterligare 

veckor är välkomna att höra av er till oss på NOVI! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen och Hotell Novi Resort  

mailto:info@brfresortvisby.se

