
     

Nyhetsbrevet utfärdas av Bostadsrättsföreningen Resort Visby i samverkan med hotelloperatören Novi 

 

 

 

 

Ägarbrev 4 - april 2022  
 
I följande ägarbrev kan du ta del av föreningens ekonomi och ett antal påminnelser inför stundande 

möten och ett erbjudande till dig som ägare.  

Föreningens ekonmiansvarige Emil Rizk berättar om det ekonomiska läget 

Emil köpte sin enhet i hotellbyggnaden tillsammans med sin familj november 

2020. Han klev in i styrelsen maj 2021 och fick nyckelrollen som 

ekonomiansvarige. Förutom att ratta runt föreningen omfattande ekonomi arbetar 

Emil till vardags som investerings- och finansieringsansvarig på bank.  

Emil, hur ser föreningens ekonomi ut idag? 

Föreningens ekonomi ser stabil ut. 

 

Vad har vi att vänta oss vad gäller ekonomin närmaste tiden? 

Vi genomför just nu en rad värdehöjande åtgärder på fastigheten som är lånefinansierade. 

Amorteringar och räntor täcks av befintliga intäkter och kräver ingen avgiftshöjning från 

medlemmarna på kort sikt.   

 

Vilka faktorer kan påverka föreningens ekonomi negativt? 

Den ökande inflationstakten har lett till högre marknadsräntor, som kommer att spilla över på 

föreningen i form av ökade räntekostnader. Om föreningen lyckas klassas som äkta förening kommer 

dock räntorna allt annat lika att kunna minska. En annan viktig faktor som potentiellt kan påverka 

ekonomin negativt är utfallet från förhandlingarna med hotelloperatören.  

 

Hur påverkas ekonomi av allt som styrelsen gör för anläggningen såsom renovering av poolen, 

belysningen och kyl- och värmesystemet?  

Historiskt har vår komplexa anläggning lidit av stora kostnader för oförutsedda reparationer. 

Förhoppningen är att investeringen i dessa åtgärder ska täckas av de minskade oförutsedda utgifterna 

på medellång till lång sikt. På kort sikt ökar föreningens kostnader marginellt men det täcks av 

befintliga intäktsnivåer från hyror och av avgifter.  

 

Spår du några hyreshöjningar närmaste två åren? 

Det beror till stor del på hur upplägget landar med nuvarande, eller annan framtida, operatör, samt om 

vi lyckas klassificera om föreningen till äkta. Dessa frågeställningar är svåra att prognosticera, men det 

finns inget som idag tyder på ökade avgifter. 
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Arbetet med att bli äkta förening och omförhandling av avtalet  

Styrelsen har under våren arbetat intensivt med att bli äkta förening och allt det som behöver göras i 

samband med en ny ansökan till Skatteverket. Information och status på arbetet kommer att ges på 

informationsmötet där vi även kommer att gå igenom de stadgeändringar som årsstämman kommer att 

behöva rösta om.  

Även arbetet med att omförhandla avtalet med operatören har pågått under en tid. Information och 

status om detta kommer också att ges under informationsmötet.  

 

Vattenavstängning 26/4 mellan 09:00 – 12:00 

Under tisdagen den 26:e april kommer vattnet att vara avstängt på hela anläggningen på grund av 

rörarbete. Arbetet omfattar en åtgärd som ska skapa effektivare cirkulation så att hela anläggning får 

varmt vatten, även de som har bungalows längst ut mot Trojaborgsgatan.  

 

Påminnelse om kyl/frys erbjudandet 

I förra ägarbrevet (mars 2022) gick vi ut med ett förmånligt erbjudande om att byta ut kyl/frys och det 

finns tid än att anmäla intresse. Dock senast 30 april 2022 vill vi att ni anmäler ert intresse till 

info@brfresortvisby.se. Erbjudandena hittar du på hemsidan under För ägare/Ägarbrev. 

 

Påminnelse om årsstämman 2022 och informationsmötet 5:e maj  

Datum: 19:e maj 2022 

Tid: 19:00 (från 18:00 – 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. 

Den 5:e maj, på kvällen, kommer styrelsen att hålla ett informationsmöte digitalt i syfte att gå igenom 

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

arbete med nytt avtal samt äkta/oäkta bostadsrättsförening. Under detta möte ges det även möjlighet 

att ställa frågor.  
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Påminnelse om parkeringsreglerna  

Vi vill påminna att samtliga ägare har fått ett parkeringstillstånd skickat hem till sig (eller till den 

adress som var angiven till SBC i december 2021). Om du av någon anledning inte har fått tillståndet 

behöver du höra av dig i god tid innan du ska till anläggningen så att vi kan hinna hjälpa dig. Ett 

tillstånd går inte att få över en dag utan det kan ta upp till två veckor att ordna med. Det är ett tillstånd 

per enhet.  

Om du besöker anläggningen och har glömt ditt tillstånd kan du antingen betala den parkeringsavgift 

som gäller eller hitta gratisparkering en bit bort. Det finns ingen möjlighet att utfärda tillfälliga kort.    

Vi passar också på att påminna om att ägartillståndet enbart gäller på föreningens parkering som är 

den stora grusparkeringen. Parkerar du utanför hotellet med ägartillstånd får du böter.  

 

Information från Novi  

Förberedelser och storstädning inför öppning fortlöper. Fönsterputsen har påbörjats under påsken. 

Vi hoppas att ha Karins efterträdare på plats i slutet av månaden. När allt är klart lovar jag en ordentlig 

presentation men kan redan nu med glädje presentera vår nya restaurangansvariga, Mats Skärlén. Mats 

är lokal på ön sen 25 år tillbaka och har många års erfarenhet inom restaurangbranschen. Vi är 

supertaggade att ha Mats med i teamet. 

Rekryteringen till resterande avdelningar fortskrider väl. Känner ni någon som är intresserad av att 

arbeta säsong på vårt fantastiska hotell inom avdelningarna städ, fastighet, frukost så be dem skicka 

sitt CV till info@noviresort.se. 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen och Hotell Novi Resort  

 


