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Ägarbrev 5 - maj 2022  
 
Här kommer ett ägarbrev med information om ny styrelse, datum för extrastämman i augusti, vad som 

gäller för balkonger och altan samt information från Novi.  

 

Föreningens årsstämma 2022  

Föreningens årsstämma ägde rum 19:e maj och det var många medlemmar som deltog antingen fysiskt 

eller digitalt. Det blev en uppskattad årsstämma av många eftersom vi äntligen fick ses fysiskt.  

I och med årsstämman har föreningen valt ny styrelse helt enligt valberedningens förslag. Den nya 

styrelsen har hunnit med ett konstituerande styrelsemöte och ett ordinarie styrelsemöte och har redan 

fortsatt arbetet med verksamheten och de aktuella frågorna. Styrelsen har konstituerat sig enligt 

följande rollfördelning: 

 

• Klas Bergström – ordförande 

• Leif Pregén – vice ordförande  

• Jan Ulinder – fastighetsskötsel och underhåll 

• Pia Roos – felanmälan och försäkrings- och avtalsansvarig 

Utöver ordinarie styrelsemedlemmar bistår två adjungerande styrelsen 

• Aseel Sada – sekreterare samt kommunikation 

• Emil Rizk – ekonomifrågor och kassör  

Ovanstående fördelning speglar ledamöternas huvudansvar men styrelsen samarbetar inom samtliga 

områden. För mer information och kontaktuppgifter hänvisar vi till hemsidan. 

 

Föreningens nya ordförande har ordet 

Jag heter Klas Bergström och är nytillträdd ordförande i BRF Resort 

Visby.  

Jag vill tacka årsmötet för förtroendet och ser fram emot det fortsatta 

arbetet att förvalta vår fina anläggning i Visby. Sedan några veckor bor 

jag och min fru i Uppsala efter två decennier i Knivsta där vi har 

uppfostrat våra nu utflyttade barn. 

Det är en fantastisk anläggning som styrelsen har ansvar för i Visby. 

Under året har stora insatser gjorts för att lyfta den och förhoppningsvis kommer du som ägare att 

märka det när du gör ett besök. Även under kommande år kommer en hel del insatser att göras för att 

anläggningen ska hålla högsta klass. 

Årsmötet har nu fattat beslut om reviderade stadgar i en första läsning och för att de ska börja gälla 

krävs beslut på ytterligare en stämma, vilket kommer att genomföras 25:e augusti 2022. Styrelsens 

målsättning är att föreningen ska klassas som äkta genom de nya stadgarna och ett nytt avtal med 

operatören. Ett arbete vi ser fram emot att landa i mål med.  
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Föreningens ansvar vad gäller balkonger, altan och framsidor  

Under senaste månaden har vi fått en del frågor om altaner och framsidor på bungalows samt 

balkonger på hotellenheterna.  

Det som gäller är att föreningen äger marken och byggnaden och därmed äger även altaner, framsidor 

och balkonger. Vill du göra något på dessa behöver du alltid fråga styrelsen om tillåtelse. 

Vad gäller spaljéer gäller följande:  

➢ Styrelsen ansvarar och ombesörjer spaljéernas skick på hörnbungalows altaner. Detta innebär 

att det är föreningens ansvar att de ska vara i gott skick och att byta ut dessa om nödvändigt.  

➢ Spaljéer får inte sättas upp på vare sig framsidan eller baksidan (utöver de som föreningen 

redan har satt upp). Styrelsen har dock godkänt ansökningar för spaljé på framsidan för 

bungalowraden mot grusparkeringen. Denna rad undantas från det generella beslutet om 

uppsättande av spaljé på framsidan.  

För att anläggningen ska behålla den arkitektur och gestaltning som är beslutat och för att den ska 

fungera som ett hotellkoncept är det viktigt att vi efterlever och bibehåller enhetligheten.  

 

Parkeringen på anläggningen 

Nu när högsäsongen är här och många ägare kommer att vara på plats vill vi påminna om följande två 

viktiga delar:  

➢ Säkerställ att du har ditt parkeringstillstånd och att du tar med det när du åker till Gotland. 

Styrelsen kan inte utfärda tillstånd utan måste beställa det från parkeringsbolaget och det tar 

minst en vecka att få ett nytt.  

➢ Som ägare kan du bara parkera med tillståndet på den stora grusparkeringen. Asfalts-

parkeringen utanför hotellet disponeras enbart av Novi. Om du som ägare står där kan du 

bötfällas (vilket flera ägare redan har fått erfara).  

 

 

 

Extra föreningsstämma 

En extra föreningsstämma är planerad att genomföras 25:e augusti 2022. Mer information kommer i 

nästa ägarbrev (juni).  

 

Genomförda åtgärder 

Under maj har både framsidan och altanerna på bungalow tvättats. Nästa steg är att efter högsäsongen 

olja in altanerna.  
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Information från Novi  

Äntligen är högsäsongen här och vi har redan nu full anläggning och bokningsläget för 2022 är ännu 

bättre än 2021! Ägare som vill släppa sina enheter ytterligare veckor är välkomna att höra av sig till 

hotellchefen Sabina.  

Under april och maj har vi arbetat intensivt med att rekrytera personal och nu är nästan samtliga 

tjänster/roller tillsatta. Rekryteringsarbetet och onboarding av ny personal har medfört att det återstår 

några enheter att storstäda. Det är framför allt de enheter som har haft en lång ägarbokning.  

Vi kommer också inom kort att genomföra inventeringen av samtliga enheter och kommer att 

återkoppla till er ägare för enheter där något behöver ersättas eller bytas ut inför sommaren. Om du 

som ägare vet med dig att något behöver bytas ut och behöver Novis hjälp/tjänster hör av dig till 

Sabina så snart du kan.  

Till slut vill vi från Novi påminna att ägare som har uthyrningsavtal har 15% rabatt i restaurangerna 

för upp till sex personer. Ni är välkomna att hämta dessa kort, som ni behöver visa upp vid 

restaurangbesöken, från receptionen. Varmt välkomna!  

 

 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen &  

Hotell Novi Resort  

 

 


