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Plats: Konferens Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm 

Kaffe och macka bjuder vi på. 

Styrelsen kallar dig som medlem i Brf. Resort Visby till extra föreningsmöte med 

anledning av att nuvarande hotelloperatör, Niklas Harlevi, Hotel&Resort Norderstrand AB, 

har framfört önskemål om sänkning av sin hyra till 1 krona under två år för att kunna driva 

anläggningen vidare. Bakgrunden är att Niklas har svårt att nå lönsamhet. Totalt handlar 

det om en intäkt på ca 1,26 miljoner som föreningen i så fall går miste om. För att 

finansiera detta krävs en höjning av bostadsrättsavgiften för samtliga medlemmar i 

föreningen.  

För att styrelsen ska kunna ta ställning till detta krävs ett extra föreningsmöte enligt 

stadgarna.  

På detta extra föreningsmöte ska vi alltså fatta beslut om följande: 

1. Sänkning av hyran till 1 kr under 2 år för nuvarande hotelloperatören Hotel&Resort 

Norderstrand AB? JA eller NEJ. 

2. Om JA – krävs en höjning av bostadsrättsavgifterna för samtliga medlemmar för att 

täcka den intäkt föreningen går miste om. 

 

3. Om NEJ – Niklas Harlevi avser då inte att fortsätta som driftsoperatör, men har 

lovat att i den mån det går ställa upp och sköta driften tills en ny operatör är på 

plats så att varumärket inte drabbas samt att värdet på driftbolaget upprätthålls. 

Harlevi kommer att försöka sälja driftsbolaget. Vi i föreningen bör tillsammans 

aktivt hjälpa till i arbetet med att hitta ny operatör. 

 

4. VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT DELTAR PÅ 

DETTA EXTRA FÖRENINGSMÖTE! 

Vädjan från styrelsen: 

För att inte få igång felaktiga spekulationer och därmed äventyra anseendet för vår anläggning i 

omvärlden skulle vi uppskatta om vi i dagsläget håller press och media utanför. Om behov finns 

kommer styrelsen att gå ut med ett pressmeddelande direkt efter detta extra föreningsmöte. 

Styrelsen för Brf. Resort Visby  

Pål Burman, Anders Hallberg, Gunilla Ridström, Patricia Wahlbeck, Shervin Razani, Madeleine 

Carlsson Lagerros 

 


