
     

Nyhetsbrevet utfärdas av Bostadsrättsföreningen Resort Visby i samverkan med hotelloperatören Novi 

 

Ägarbrev 6 - juni 2022  
 
Här kommer ett sommarbrev med några påminnelser som gäller er ägare som kommer att vara på 

anläggningen under sommaren. Under juli trappar styrelsen ner på styrelsearbetet och vi ber er att vara 

ute i god tid med frågor. Nästa ägarbrev kommer i augusti.  
 

Sophantering  

Vi ber samtliga ägare att vara noga med sortering av avfall. Tyvärr kostar det föreningen extra avgifter 

vid sortering i fel kärl. Enligt Teknikförvaltningen åläggs föreningen att betala en avgift per kärl och 

tömningstillfälle vid felaktig sortering och att det vid upprepade fel kan det leda till att avtalet ändras 

med permanent avgiftshöjning.   

Sophanteringen har under tidigare år skötts dåligt då några ägare har slängt sådant som inte hanteras 

där. Det har varit cykelbarnstol, batterier etc. Föreningen erbjuder och bekostar sopsortering som 

omfattar: matavfall, brännbart, glas, papper/tidningar, plast och metall. Allt annat utöver det som 

kärlen tar får inte lämnas i soprummet. Det finns en återvinningscentral i Visby nära Ica Maxi och 

stora Coop.  

Kanske kan vi alla anta utmaningen att låta 2022 bli det bäst skötta året hittills?  

Vi passar också på att påminna att ägare får enbart slänga sopor i föreningens sophus oavsett om du 

äger lägenhet i hotellbyggnaden eller en bungalow/studio. Inga ägarsopor får slängas bland hotellets 

sopor.  

Kontaktvägar  

Vi vill påminna om de olika kanalerna och kontaktvägarna som finns för olika frågor och be er att 

följa dessa så vi på bästa sätt kan hjälpa till med frågor och lösa problem:  

 

Kanal/kontaktväg Frågor/områden/ärenden 

 

felanmalan@brfresortvisby.se 

 

Vi ber er att skicka in felanmälningar som avser det som föreningen 

ska hantera via e-post. Anledningen till det är att styrelsen får en 

dokumentation och logg på samtliga inkommande ärenden och kan 

följa upp dem. 

 

info@brfresortvisby.se 

 

Till denna e-postadress kan du skicka in frågor, funderingar, 

motioner, postboxbeställning eller information som du vill att 

styrelsen ska ta del av eller besluta om. 

 

agare@noviresort.se 

 

Denna e-postadress använder du för alla frågor som rör 

ägarbokningar och allt som rör själva uthyrningen såsom om något 

har gått sönder under uthyrning, avräkning osv  

 

Kontaktuppgifter till samtliga i 

styrelsen 

 

På föreningens hemsida hittar du information om vilka som sitter i 

styrelsen och även respektive persons e-postadress och 

telefonuppgifter om du behöver komma i kontakt med någon 

specifik. Där hittar du även information om styrelseledamöternas 

olika ansvarsområden ifall dina frågor rör ett specifikt område.  

 

https://www.brfresortvisby.se/dokument.html
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Påminnelse om parkeringstillstånd 

Ännu en gång vill vi påminna om att du behöver säkerställa att du har med dig ditt parkeringstillstånd 

innan du åker till anläggningen samt att ägare enbart får parkera på grusparkeringen. Parkeringen 

utanför receptionen (den asfalterade parkeringen) är ett annat parkeringsområde och leder till 

parkeringsbot om du som ägare parkerar där med ditt tillstånd.  

Om du har glömt att ta med ditt tillstånd går det utmärkt att du parkerar och betalar avgift enligt 

skyltning.  

 

Information från Novi  

Vi är nu i gång med all vår verksamhet med och vi är väl inne i den intensiva perioden av sommaren. 

Beach Club är öppen och det serveras avsmakningsmenyn Almedalen under Almedalsveckan.   

Ägare som har nyttjat sin enhet eller haft den bokad under längre tid under våren och önskar 

storstädning behöver boka städningen minst tre dagar innan avfärd. Bokningen görs i receptionen eller 

via e-postadressen: agare@noviresort.se Detta är viktigt då det är högsäsong och personalen har fullt 

att göra.  

Om du som ägare vet att du behöver byta ut något av inventarierna kan Novi bistå dig, hör av dig till 

sabina.gudmundsson@noviresort.se 

Kommande händelser under juli är en ägarträff som Novi kommer att bjuda in till (vi återkommer med 

datum och tid). Under vecka 29 är det poolparty ons-lörd kl. 12:00 – 18:00 och i slutet av vecka 30 

äger Porsche-eventet rum.  

Avslutningsvis vill vi påminna om att du som ägare med avtal är välkommen till receptionen att hämta 

ett ägarkort som ger dig 15% rabatt på samtliga Novis outlets (restauranger och all försäljning).  

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!  

Styrelsen & Hotell Novi Resort  
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