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Ägarbrev 28 – november 2021 

 
Här kommer viktig information från styrelsen avseende parkeringen, byte av utsliten solfilm, 

installationer av markiser samt lågsäsongen som pågår just nu fram till april 2022.  

 

Avtalet uppsagt med P-air 

Den nya parkeringshanteringen startades 1:a oktober och vi har under införandet kontinuerligt följt 

upp och utvärderat den nya hanteringen både utifrån föreningens och hotelloperatörens behov och 

erfarenheter. Det har under den första månaden inkommit en del synpunkter och konstruktiva förslag 

till förändringar och förbättringar. Under de gångna veckorna har styrelsen haft en tät dialog med P-air 

där vi har lyft behovet av en del justeringar av hur ägarbokningarna ska gå till, vad som ska gälla samt 

hur hantering av gästbokningar. P-air har undersökt möjligheten att vidareutveckla sina tjänster och 

webbsida för att se om de kan tillgodose våra specifika behov och återkopplat att det dessvärre inte 

finns möjlighet att tillmötesgå flera av våra önskemål. 

Styrelsen och P-air har nu därför kommit överens om att avsluta avtalet omedelbart (gäller från och 

med 3:e november). Det innebär att parkeringsvakterna inte längre ronderar föreningens 

parkeringsytor från och med 4:e november 2021. Skyltarna kommer att tas ned under vecka 45.  

Styrelsen arbetar nu skyndsamt vidare med att hitta ny part att teckna nytt avtal med och som kan 

erbjuda föreningen en mer traditionell tjänst, fortfarande med möjlighet för medlemmar att parkera 

kostnadsfritt. Arbetet är redan igång med detta och vi återkommer med mer information så fort vi har 

tecknat nytt avtal och inför nya rutiner.  

Till dess återgår vi till avgifts- och botfri parkering!  

 

Är du intresserad av att byta din solfilm? 

Styrelsen har fått in en del frågor om byte av solfilm och vi har nu varit i kontakt med en leverantör 

som erbjuder medlemmarna byte av solfilm på ytterdörren (gäller bungalows) till det förmånliga priset 

2 500 kr. Är du intresserad? Då kan du höra av dig till info@solfilmgotland.se och beställa bytet. Du 

gör då upp med företaget när du vill ha bytet utfört och faktureras av dem när arbetet är klart.  

 

Är du intresserad av att installera ny markis eller byta ut din gamla?  

Det är även många som hört av sig och visat intresse för att sätta upp markis eller byta ut sin gamla. 

Johnnie Pettersson (ägare av bungalow #2) har undersökt två olika leverantörer och fått fram mycket 

bra priser och om vi är fler än tio som är intresserade är priset ännu förmånligare.  

Erbjudandet (se nedan) gäller markis enligt de statuter som gäller i föreningen t ex markisduken 

fabrikat och kulör. Markiserna är eldrivna och har skaksensor, med andra ord om de är utfällda och det  
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blåser kraftigt går de in automatiskt. Det går även att få utan el och skaksensor. Beroende på hur 

många som anmäler intresse erbjuder leverantören Le Ro solskydd följande:  

5 beställare eller fler 31 000 kr eldriven (28 400 plus elektriker, min uppskattning 2000-3000 kr)                       

  27 000 kr utan eldrift och skaksensor 

 

10 beställare eller fler        30 000 kr eldriven (28 400 plus elektriker, min uppskattning 2000 -3000 kr)                                

  26 000 kr utan eldrift och skaksensor 

 

Är du intresserad? Hör av dig omgående till Johnnie så samordnar han beställningen 

(johnnie.pettersson@archus.se) så att vi får det förmånliga priset. Erbjudandet gäller till sista december 

så det är viktigt att Johnnie får in antalet intresserade. Därefter kommer respektive ägare själv få 

komma överens om exakta detaljer, tidpunkt och betalning med leverantören. 

 

Behov av målning eller enklare hantverksarbete?  

Har du behov av målning eller enklare hantverksarbete finns det möjlighet att anlita Thomas 

Gustavsson som har arbetat för Novi under ett par år och som numer drivet ett eget företag TG’s Allt. 

Beställning och kontakt med Thomas kan göras via hans e-postadress: thomasg1913@gmail.com 

 

Påminnelse om rutin för 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.  

 

 

Påminnelse om 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.  
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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.  

Utöver personliga tillhörigheter står det också många cyklar utanför förrådet i källaren och utanför 

nattentrén (som inte har använts på länge) som tar upp onödig förvaringsplats för hotelloperatören. Vi 

ber de ägare som känner igen att de kan ha ställt sina cyklar där att flytta på dem till sina förråd.  

 

 

Information från Novi och hotellchefen Elisabeth 

Under vintern 2022 kommer storstädning av enheterna att genomföras. Anmäl om du vill ha 

storstädningen RUT avdrag senast 31:a december till agare@noviresort.se. Annars läggs kostnaden på 

din ägaravräkning. 

 

Hotelloperatören kommer till nästa ägarbrev att erbjuda inköp av sängar och sänkkjolar för de som 

önskar byta ut sina nuvarande.  

 

 

Brf Resort Visby och Hotell Novi Resort 
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