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Välkommen som medlem i 

Brf. Resort Visby (NOVI 

Resort) 

Det gläder oss att du valt att äga en lägenhet 

/bungalow (enhet) i vår förening och hoppas 

att du kommer att trivas.  

 

Du blir medlem i en 

bostadsrättsförening 

Formellt är vi en bostadsrättsförening med de 

regler och avtal som gäller för denna associa-

tionsform. Lagen om bostadsrättsföreningar 

och våra stadgar är utgångspunkten. I dags-

läget har Skatteverket klassat oss som en 

oäkta förening, vilket innebär att både 

föreningen och du som medlem får deklarera 

utifrån de regler som gäller för detta. 

Stämman – d.v.s. medlemmarna - väljer 

styrelse som får uppdraget att underhålla och 

förvalta fastigheten. Praktiskt innebär det att 

styrelsen tecknar avtal med ett antal entrepre-

nörer som sköter ekonomi- och medlems-

hantering, fastighet samt markskötsel.  

 

Det som skiljer oss från andra bostadsrätts-

föreningar är att vi också har tecknat avtal 

med en hotelloperatör, som hyr ut våra 

enheter till hotell- och konferensgäster när vi 

själva inte är där. Hotelloperatören använder 

ett s.k. yieldsystem vid prissättningen av 

uthyrning. Det innebär att priset anpassas till 

vad marknaden är beredd att betala vid 

aktuell tidpunkt.  

 

Hotelloperatören fördelar uthyrning av lediga 

enheter så rättvist som möjligt. Det innebär 

att om kunden önskar en bungalow så hyr 

man ut den som varit minst uthyrd. Intäk-

terna från uthyrningen fördelas mellan 

operatör och berörd ägare enligt de avtal som 

tecknats. 

Intäkter från uthyrningen 

Hotelloperatören gör ägaravräkning av 

uthyrda enheter kvartalsvis där intäkterna 

från uthyrningen av just din enhet framgår. 

Intäkterna sätts automatiskt in på det konto 

du har angivet senast 25:e i nästkommande 

månad. 

 

Föreningen har stora tillgångar att 

förvalta och utveckla 

 Bostadsrättsföreningen, d.v.s. alla vi 

medlemmar, äger fastigheten gemensamt 

inkl. marken. Du äger inte din enhet, så är 

det i alla bostadsrättsföreningar. Du är 

alltså delägare i hela hotellbyggnaden med 

totalt 125 enheter; dvs 54 lägenheter, 

reception, frukostmatsal, förråd, 

parkeringsplats samt 71 bungalow.   

 

 Strandrestaurangen och marken där ägs av 

region Gotland, men föreningen har avtal 

med regionen för att bedriva restaurang-

verksamhet. Föreningen betalar ingen hyra, 

men i gengäld ska vi städa och hålla 

toaletterna öppna för allmänheten samt 

hålla stranden i bra skick och fylla på med 

sand vid behov. Föreningen har i sin tur 

anlitat hotelloperatören för att driva 

strandrestaurangen. 
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Föreningen, operatören och du har 

olika ansvar 

 

 Alla yttre reparationer och underhåll av 

fastigheten bekostas av föreningen, 

såsom för en vanlig bostadsrättsförening. 

I nuvarande avtal med hotelloperatören 

ansvarar de för markskötsel och poolen. 

 

 
 

 Du ansvarar för reparation och underhåll 

inne i din enhet, även här är det som i en 

vanlig bostadsrättsförening. Det innebär 

att du måste ha styrelsens godkännande 

vid större förändringar. Av stadgarna 

framgår mer tydligt vad ditt och 

föreningens ansvar är. 

 

 Föreningen har tecknat en gemensam 

bostadsrättsförsäkring för samtliga 

medlemmar. 

 

 Du behöver bara teckna hemförsäkring 

för det lösöre som ingår i din enhet.   

 

 När du själv inte är i din enhet låser du in 

det som inte ingår i grundstandarden i 

dina privata skåp/förråd. Operatören har 

svårt att hantera olika privata ägodelar 

och tar inget ansvar för dessa. 

 

 Om det uppstår stöld eller skada i din 

enhet orsakad av hotellgäst som hyr av 

hotelloperatören är det hotelloperatörens 

försäkring som ska täcka detta. Om du 

och hotelloperatören inte kommer 

överens om den skada som uppstått är 

vanligt slitage eller orsakats av en 

hotellgäst vänder du dig till styrelsen. 

Så här bokar du din enhet 

 I uthyrningsavtalet som du har med före-

ningen och operatören så ska din enhet 

kunna hyras ut när du själv inte är där. 

Hela nuvarande upplägg bygger på detta. 

 

 Du meddelar hotelloperatören senast 1/9 

när du planerar att vara i din enhet nästa 

års sommarperiod, 1/6-31/8, samt senast 

1/3 följande vinterperiod 1/9-31/5. Om 

det sedan blir förändringar meddelar du 

detta snarast till hotelloperatören. Tänk 

dock på att det kan vara svårt att boka din 

enhet under högsäsong för eget bruk om 

du redan har släppt den för uthyrning. 

 

 När du som ägare bokar din enhet gör du 

det som en ”vanlig” hotellgäst, kallad 

ägarbokning. Det innebär att utcheckning 

ska ske senast 12.00 och ankomst efter 

15.00. Om du vill disponera din enhet 

tider utöver dessa måste du boka på en 

dag före respektive en dag längre. 

 

 Under lågsäsong, 1/10 – 30/4 får du låna 

ut din enhet till vem du vill. Du bokar då 

som ägare-vän och får betala för städning 

och sänglinne. Obs! Du får dock inte hyra 

ut din enhet själv, utan all uthyrning 

måste gå via hotelloperatören. Har med 

momsupplägg och annat att göra. 

 

 Som ägare får du ägarrabatt på städning, 

frukost, sänglinne och handdukar.  

 

 Under högsäsong bokar hotelloperatören 

automatiskt på sänglinne, handdukar och 

städning för din enhet. Under lågsäsong 

väljer du om du vill köpa dessa tjänster 

eller stå för den själv. Du anger dina 

önskemål vid din bokning. 

 

 All ägarbokning görs på den här 

adressen: agare@noviresort.se. 

Se till att du alltid får en bekräftelse på 

din ägarbokning. 

 

mailto:agare@noviresort.se
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 Som ägare har du tillgång till ett trådlöst 

nätverk med 40 Mbit/s som du når via 

- NOVIBRF – novibrfvisby2017.  

Samtliga bungalow har dessutom 

personliga login för att öka säkerheten. 

Login till dessa får du av styrelsen, 

kontaktperson för felanmälan. 

 

Du kommer till en bekymmerfri tillvaro 

Den stora fördelen med ett ägande i NOVI, 

som vi säger i dagligt tal, är att du har det 

mesta på plats. På sätt och vis ett all-

inklusive.  

 

 
 

 När du kommer hämtar du nyckelkort till 

dig och resten av familjen i receptionen 

och är det udda tider så finns korten i 

värdefacket på väggen, som du öppnar 

med en kod.  

 

 Bilen parkerar du på valfri plats på 

parkeringen, vi har beslutat om bilfritt 

inom området. Dessutom installerade 

föreningen under 2018 fyra laddplatser 

för elbilar.  

 

 Du kommer till din enhet som är städad 

och klar. 

 

 Du kan använda din tid till det du vill. 

Nästan inga krav. 

 

 

 

 

 Jo, dina sopor lämnar du i soprummet för 

oss ägare, som finns mellan receptionen 

och parkeringen, och sorterar efter 

anvisningarna. Vi har alla glädje av 

ordning och reda. Koden till soprummet 

är 9898. 

 

 Jo, har du andra saker att slänga, än de 

som anvisas i soprummet, åker du till 

återvinningscentralen. 

 

 Ett tips är att du varje gång du anländer 

till din enhet gör en snabb genomgång av 

inredning och inventarier utifrån 

grundstandarden. Om något saknas 

meddelar du även detta till 

agare@noviresort.se.  

 

Förbättringar är alltid välkomna 

På hemsidan kan du ta del av olika 

förbättringsåtgärder som olika medlemmar 

har gjort. När det uppstår behov av större 

förbättringsåtgärder brukar styrelsen vara 

behjälplig med en gemensam beställning för 

att få bättre priser. Du är självklart också 

alltid välkommen att höra av dig till styrelsen 

med tips och idéer om hur vi kan göra vår 

anläggning ännu bättre. 

 All felanmälan för ägare görs till: 

felanmalan@brfresortvisby.se 

VARMT VÄLKOMMEN ÖNSKAR 

Styrelsen i Brf. Resort Visby 

 

Information om vår förening finns på: 

 Föreningens hemsida: 

www.brfresortvisby.se 

 Gilla oss på Facebook, 
Resort Visby 

2020-07-01 
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