
     

Nyhetsbrevet utfärdas av Bostadsrättsföreningen Resort Visby i samverkan med hotelloperatören Novi 

 

 
Ägarbrev 27 – september 2021 

 
Nu ställer föreningen och operatören om för lågsäsong som börjar från och med 1:a september och 

pågår till 14:e maj 2022. I detta nummer av ägarbrevet finns information om vad som gäller under 

lågsäsong samt den nya hanteringen av parkeringsplatserna.  

 

Ny hantering av parkeringen från och med 1:a oktober 2021 

Det har under flera år varit oordning på anläggningens parkering. För att få bukt på detta har avtal 

tecknats med P-air som innebär parkeringsavgift för besökare och fortsatt möjlighet till avgiftsfri 

parkering för ägare. Utöver avgifter kommer även parkeringsvakter från Avarn Security att rondera 

området och bötfälla felparkerade bilar eller bilar som inte har betalat avgiften.  

Föreningens samarbete med Pair innebär att besökare och medlemmar får möjlighet att förboka 

parkeringsplats enligt följande förutsättningar:  

- En medlem per enhet kommer att bli tilldelad fria timmar. För att få tillgång till bokningssidan 

och de fria timmarna behöver anmälan skickas till Pair: info@pair.se  

- Anmälan ska innehålla namn, e-postadress och enhetsnummer. Pair returnerar sedan 

inloggningsuppgifter till den angivna e-postadressen.  

- Bokning av parkering sker via en webbsida där medlemmar loggar in för att få tillgång till fria 

timmar: https://brf-novi.pair.se/ 

- När en bokning är slutförd anvisas den som bokar en numrerad plats på parkeringen 

- Bokning kan max göras 30 dagar före startdatumet för parkeringen 

- Bokning kan max göras 10 dygn åt gången 

Det är av yttersta vikt att ni parkerar på anvisad plats 

Gäster och besökare betalar för att nyttja parkeringsplatserna. Under lågsäsong (15/9–14/5) uppgår 

kostanden till 50 kr per dygn. Under högsäsong (15/5–14/9) uppgår kostnaden till 100 kr per dygn.  

Vid frågor vänligen kontakta Pair support 036-330 00 90 

 

Ägarbokningar under lågsäsong  

Ni som inte har bokat era enheter under lågsäsong och får tillfälle att åka till Gotland kan boka på 

agare@noviresort.se, invänta ALLTID bekräftelse. Det är viktigt att boka minst tre dygn innan önskad 

ankomst. Detta för att Novi ska hinna ordna med både nyckelkort för och uppvärmning av enheten.   

 

För er som inte har avtal finns numer en ny rutin vad gäller på och avstängning av värmen. För att få 

er enhet uppvärmd/avstängd behöver ni avisera minst tre dygn innan till e-postadressen  

info@brfresortvisby.se. Detta är viktigt då det är styrelsen som sköter det och vi har inga möjligheter 

att ombesörja hanteringen med kort varsel.  
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Hantering av sopor och linnen när du har lämnat din enhet 

Under lågsäsong är det viktigt att du tömmer dina sopor när du har varit i din enhet. Har du bokat linne 

och inte städning behöver du lämna linnet innanför dörren så att personalen plockar upp dem utan att 

behöva gå in.  

Vad gäller sophanteringen har vi fortsatt problem med att medlemmar lämnar sopor utanför kärlen och 

sopor som ska lämnas till ÅVC. Vi kan bara konstatera ännu en gång att föreningens medlemmar 

behöver bli bättre på sophanteringen.  

Vi passar också på att påminna ägarna att inte lämna personliga tillhörigheter någon annanstans än i 

det egna förrådet. Utrymmena rensas minst en gång per år och det som inte tillhör Novi eller 

föreningen slängs. Detta gäller samtliga utrymmen i huvudbyggnaden.  

 

Information från Novi och hotellchefen Elisabeth 

Nu har tiden för ägarbokningen av sommaren 2022, t o m 31/8, gått ut och alla ni som har bokat era 

enheter behöver säkerställa att ni har tagit emot en bokningsbekräftelse för samtliga ägarbokningar. 

Om inte, hör omgående av er till reception. Under första halvan av oktober släpps tillgängliga enheter 

för allmän bokning. 

 

Följande gäller inför kommande lågsäsong:  

 

- Restaurang ANOVI har öppet sista dagen den 27/9.  

- Novi har hyrt in en foodtruck som kommer servera mat under GGN-eventet (torsdag-söndag) 

sista veckan i oktober. 

- Poolen är stängd nu  

- Öppettider i receptionen från vecka 39: dagligen 7.00-16.00 med utökade tider vid event eller 

helg med fler än 50 gäster. Enklare frukost serveras i receptionen! 

 

Inom kort skickas ägaravräkning för Q3 ut och av tidigare erfarenheter vet vi att det kan komma 

frågor. Läs gärna igenom hela avtalet för uppdatering om vad som gäller. Vi hänvisar särskilt till 

punkterna 4 a och 4 d som beskriver vad som ingår.  

 

Vad gäller uträkningen av frukostavdraget: 

- Det görs ett schablonavdrag som inte överstiger fyra personer och beräknas på 

125,00kr/person. 

- I mindre enheter som (dubbelrum, Bungalow Studios och Dubbelrum Large) gör avdrag för 

endast två personer.  

 

Ovan innebär att beräkningens baseras på:  

Intäkt för logi – frukostavdraget (för 4 alt. 2 personer) – moms = summan som fördelas 60/40  

 

Om du som ägare har frågor utöver ovan ber vi dig att skicka in dem till agare@noviresort.se 

 

 

 

Brf Resort Visby och Hotell Novi Resort 


