
     

Nyhetsbrevet utfärdas av Bostadsrättsföreningen Resort Visby i samverkan med hotelloperatören Novi 

Nyhetsbrev 25 2021  

 
Hej alla ägare! Vi hoppas att ni har haft en fantastisk sommar så här långt och för er som har varit på 

vår anläggning njutit av sol, bad och ledighet. Det har varit ett högt tryck på Gotland och det har 

speglat sig förstås på besöken på Novi som haft fullt. Här kommer kort medlemsinformation som 

kommer att följas upp med längre i augusti då vi alla är tillbaka och har återtagit det långsiktiga arbetet 

inom styrelsen och förberedelser inför kommande säsonger tillsammans med operatören.  

 

Kontaktvägar och kanaler  

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 

då har vi i styrelsen en dokumentation och logg på samtliga 

inkommande ärenden. 

 

Birgitta Blanck har ansvarat för denna funktion tidigare men 

har nu tyvärr sålt sin enhet och under juli även lämnat 

styrelsen. Det innebär att felanmälan som tidigare kanske 

har gjorts telefonledes direkt till Birgitta, ska framöver 

skickas in via e-post.  

 

Styrelsen kommer att se över hanteringen av felanmälan 

under hösten, men tills nya rutiner/hantering är på plats 

gäller ovan.  

 

 

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.  

 

 

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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Sophantering och sopsortering – PÅMINNELSE!  

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.  

Vi ber alla att vara extra noga nu under högsäsong då vi är många ägare som kommer att vara på 

området och det kommer att vara högt tryck på soprummet.  

 

Information från Novis hotellchef Elisabeth 

Det har varit intensiva sommarveckor och Novi har haft fler gäster än beräknat, vilket är väldigt roligt. 

Den mest intensiva veckan blev den så kallade ”Stockholmsveckan” och som avslutades med event de 

fyra sista dagarna. Det blev många deltagare och lyckade dagar. Region Gotland var här och 

inspekterade utan större anmärkningar.  

 

Även under augusti kommer vi att ha event och närmast är en konferens som Porsche ska ha på 

anläggningen 29-31 juli. Under dessa dagar kommer Porsche att erbjuda visning och provkörning av 

sina bilar som kommer att stå uppställda vid Beach Club.  

 

Utöver Porsche-konferensen kommer även andra konferenser och bröllop att äga rum i olika 

omgångar.  

 

Bokningsläget ser väldigt bra ut i augusti och även under helgerna i september. Vi ser fram emot en 

längre säsong än 2020 och att börja planera för 2022.  

 

 

 

 

 

 

Brf Resort Visby och Hotell Novi Resort 

 


