
 
 

Hej alla medlemmar! 

Här kommer lite information om vad som är på gång i Brf Ling. 

 

 

Årsstämma 

Årsstämman är inbokad till torsd 9 maj kl. 19.00 i Lötenkyrkan. Vi bjuder på lättare 

förtäring. Officiell kallelse med dagordning och årsredovisning kommer i brevlådan ca två 

veckor innan stämman. 

 

 

Låsbytet 

Låsbytet börjar närma sig och utdelning av nycklar kommer ske i slutet av mars. Mer detaljer 

och exakta datum för varje hushåll kommer inom kort. 

 

 
Bredbanduppgraderingen 

Projektet fortsätter som planerat. Schaktarbetet för det nya fibernätet kommer påbörjas 

vecka 13. Vi vill påminna alla att inte binda upp sig på några längre kontrakt avseende 

bredband inför fiberbytet och gruppavtalet som planeras tas i bruk efter sommaren. Se även 

information på hemsidan: www.hsb.se/uppsala/brf/ling/service/internet/. 

 

 

Ohyra 

Vi har haft problem med mal i några av våra källarförråd. Har man  problem med möss eller 

annan ohyra ska detta omedelbart anmälas till vicevärden. För åtgärd, kontakta sedan 

Anticimex (075 - 245 10 00, www.anticimex.com) och uppge att ni bor på Ling.  

 

 

Containrar 

Containrar för grovsopor kommer ställas ut vecka 14, dvs 1/4 - 8/4, på vändplanerna vid von 

Bahrs väg 3 och Lings väg 29. 
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Styrelsen efterlyser engagerade i området 

Vill du bli eller är du redan engagerad i en arbets- eller projektgrupp? Kontakta då styrelsen 

så hjälper vi er att nå ut till flera som kan hjälpa till att göra vårt område ännu bättre.  

 

 

Styrelsemedlemmar 

Namn Ansvarsområde 

Julijana Arsenovic-Vasiljevic Ordförande  

Martin Wahlstedt Vice ordförande  

Jan Olof Waltersson Ekonomiansvarig  

Anna Thornström Sekreterare  

Cecilia Johansson Studie & Fritidsansvarig  

Martin Malmgren  Styrelseledamot 

Marianne Högström Styrelseledamot 

Janette Brandt Suppleant  

Carina Ljungvik Suppleant 

Patrik Alstergren  Ledamot HSB  

Torbjörn Granström  Förvaltare, vicevärd, ständigt adjungerad  

 

Mejl till styrelsen: styrelsen@brfling.se 

 

 

Förvaltning / Vicevärd 

Besökstider på expeditionen på von Bahrs väg 1: Mån 10–12, Tis & Tors 16–18  

Telefon till vicevärdskontoret: 018–25 47 35  

Sweax kundservice & felanmälan under vardagar 8-16: 018–65 12 80 

Felanmälan via Sweax hemsida: www.sweax.se 

Jour för akuta fel på kvällar och helger: 08-585 61 161 

Störningsjour, AVARN: 010-222 50 00 


