
Välkommen som medlem 
i Brf Resort Visby! 
Det gläder oss att du valt att köpa en 

enhet i vår förening och vi hoppas du 

kommer att trivas.  

Du blir medlem i en 
bostadsrättsförening 
Formellt är vi en bostadsrättsförening 

(hädanefter föreningen) med de regler och avtal 

som gäller för denna associationsform. Lagen 

om bostadsrättsföreningar och våra stadgar är 

utgångspunkten. Stämman, det vill säga 

medlemmarna, väljer styrelse som får uppdraget 

att underhålla och förvalta fastigheten.  

Det som skiljer oss från andra 

bostadsrättsföreningar är att vi också har 

tecknat ett avtal med en hotelloperatör, Novi 

Resort Visby, som hyr ut våra enheter till hotell- 

och konferensgäster när vi så önskar. 

Prissättningen vid uthyrning anpassas till vad 

marknaden är beredd att betala vid aktuell 

tidpunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotelloperatören fördelar uthyrning av enheter 

så rättvist som möjligt och intäkterna från 

uthyrningen fördelas mellan operatör och ägare 

enligt de avtal som tecknats.  

Hotelloperatören gör avräkning av uthyrda 

enheter kvartalsvis, där intäkterna från just din 

enhet framgår. Intäkterna sätts in på det konto 

du angivit senast den 25:e nästkommande 

månad.  

Vad du behöver tänka på och hur du bokar din 

enhet finns det mer information om i slutet av 

brevet.  

Föreningen har stora tillgångar att 
förvalta 
Bostadsrättsföreningen, det vill säga alla vi 

medlemmar, äger fastigheten gemensamt. 

Fastigheten omfattar hela hotellbyggnaden med 

54 lägenheter, reception, restaurang och förråd 

samt 71 bungalow. 

Strandrestaurangen och marken ägs av Region 

Gotland, men föreningen har ett avtal med 

Regionen för att bedriva restaurangverksamhet 

och förvalta strandområdet. Operatören hyr i sin 

tur Strandrestaurangen från föreningen och 

ansvarar således för restaurangverksamheten, 

samt för att upprätthålla den markskötsel som 

avtalet medför.  



Föreningen, operatören och du har 
olika ansvar 
Alla yttre reparationer och underhåll av 

fastigheten, inklusive poolen bekostas av 

föreningen. Precis som i vilken 

bostadsrättsförening som helst.  

Du ansvarar för reparation och underhåll inne i 

din enhet, också precis som i vilken 

bostadsrättsförening som helst. Det innebär 

också att du måste ha styrelsens godkännande 

vid större förändringar.  

När du lämnar din enhet för uthyrning låser du 

in det som inte ingår i grundstandarden i dina 

privata skåp eller i ditt förråd. Operatören tar 

inget ansvar för privata ägodelar och enheten 

måste vara lätt för personalen att städa.  

Operatören ansvarar för din enhet när den är 

uthyrd. Om det uppstår stöld eller skada i din 

enhet orsakad av hotellgäst är det operatörens 

ansvar och dennes försäkring som skall täcka 

detta. Om du och operatören inte kommer 

överens om den skada som uppstått är vanligt 

slitage eller skada orsakad av hotellgäst vänder 

du dig till styrelsen.  

Försäkring 
Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring 

för hela anläggningen. Den täcker allt utanför 

din enhet.  

Föreningen har dessutom tecknat ett 

Bostadsrättstillägg för egendomsskada. Den 

försäkringen täcker all fast inredning i din enhet 

för brand, läckage och inbrott (skadegörelse). 

Självrisk 1500 kr som betalas av den enskilda 

medlemmen om det skulle hända något. 

Det innebär att du bara behöver teckna en 

separat hemförsäkring för det lösöre/ 

inventarier som du har i din enhet. Kolla vad 

som gäller för din vanliga hemförsäkring ibland 

täcker den lösöre på annan plats (fritidsboende) 

upp till 50 000-100 0000 kronor och det täcker 

inte i alla fall det du har i din enhet. Du kan då 

komplettera med en separat lösöreförsäkring för 

fritidsboende. Kontakta ditt Försäkringsbolag så 

hjälper de dig att teckna rätt försäkring. 

Om något går sönder eller försvinner när du själv 

som ägare eller din familj är i din enhet får du 

själv stå för kostnaden av detta, alltså även 

självrisken om det går på din hemförsäkring.  

Därutöver har hotelloperatören tecknat en 

hotellförsäkring som ersätter skador eller om 

något försvunnit i din enhet när hotellgäster 

bott där. 

Felanmälan 
All felanmälan för ägare görs till 

felanmalan@brfresortvisby.se . Är du osäker på 

vems ansvaret är så kan du alltid fråga. Skicka 

hellre ett mail för mycket än ett för lite.  

Sophantering 
Dina sopor lämnar du i soprummet för oss ägare 

som finns mellan receptionen och parkeringen. 

Du sorterar dina sopor efter anvisningarna. 

Koden till soprummet är 9898. 

Har du andra saker att slänga än de som anvisas 

i soprummet åker du till återvinningscentralen.  

 

Wifi 
Wifi finns fritt tillgängligt via nätverk NOVIBRF 

med lösenord: novibrfvisby2017 

mailto:felanmalan@brfresortvisby.se


Varje bungalow har också ett personligt nätverk. 

Kontakta info@brfresortvisby.se för lösenord.  

Såhär fungerar bokningen av din 
enhet  
Genom uthyrningsavtalet du har med 

föreningen och operatören kan din enhet hyras 

ut när du så önskar och när du själv inte är där.  

Viktiga datum och tider 
Du meddelar operatören senast 1 september 

när enheten finns tillgänglig för uthyrning 

kommande period 1 januari – 31 augusti, och 

senast 1 maj för kommande period 1 september 

– 31 december. Om det sedan blir förändringar 

meddelar du det snarast till operatören. Tänk 

dock på att det kan vara svårt att ta tillbaka tid 

som redan släppts för uthyrning.  

När du som ägare ankommer till din enhet gör 

du det som en ”vanlig” hotellgäst. Det vill säga 

utcheckning ska ske senast 11.00 och ankomst 

efter 16.00. Om du vill disponera din enhet tider 

utöver dessa måste du boka på en dag före 

respektive en dag längre.  

Städning 
Under högsäsong är det alltid operatören som 

genomför städning av din enhet efter din avresa, 

detta då det är högt tryck på anläggningen och 

städservice behöver ha minutiös planering. Efter 

din avresa kommer du debiteras avresestäd i 

enlighet med årets prislista. Kontakta 

operatören för aktuella uppgifter. För att få 

nyttja RUT-avdrag för städningen behöver du 

säkerställa att denna debiteras på en separat 

faktura, kostnaden dras annars på din avräkning.  

Ett tips är att du varje gång du anländer till din 

enhet gör en snabb genomgång av inredning och 

inventarier. Om något saknas eller är trasigt 

meddelar du detta direkt till operatören på 

agare@noviresort.se 

Nycklar och parkering 
När du kommer hämtar du nyckelkort i 

receptionen och är det udda tider så finns 

nyckelkort i ett värdefack på väggen. 

Information om hur du får tillgång till detta får 

du av operatören.  

För bungalowägare finns det också möjlighet att 

beställa fysiska nycklar till sin enhet. Om du inte 

fått tillgång till fysiska nycklar av den förre ägare 

kan du kontakta styrelsen genom 

info@brfresortvisby.se för beställning.  

Bilen parkerar du på valfri plats på parkeringen. 

Inom området är det bilfritt, med undantag för 

eventuell lastning och lossning.  

Kontaktuppgifter operatören 
För meddelande om tillgänglighet för uthyrning 

och andra frågor kontaktar du alltid operatören 

på agare@noviresort.se  

Säkerställ alltid att du får en 

bokningsbekräftelse från operatören när du 

meddelat hur din enhet finns tillgänglig.  

Varmt välkommen önskar 
Styrelsen 2020/2021 Brf Resort Visby 

Stefan Viklund, Birgitta Blanck, Hilda Kårbring 

och Gabriella Rosén  
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