
 
 

Hej alla medlemmar! 

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

 

Årsstämman och nya medlemmar i styrelsen och valberedningen 

Tack alla som kom på årsstämman för att ni är engagerade i vår förening. Vi tackar avgående 

styrelseledamot Mariann Högström för gott utfört arbete och hälsar Fredrik Idving 

välkommen som ny ledamot i styrelsen. Vi tackar också Ingrid Hedman för sitt arbete som 

sammankallande i valberedningen och hälsar Ulrika Flink och Monica Eklund välkomna. 

Styrelsen ser fram emot ett nytt spännande år! 

 

Bredbanduppgraderingen 

Schaktarbetet för det nya bredbandet är nu klart och monteringen av de nya fiberuttagen i 

lägenheterna kan snart påbörjas. Information om exakt tid för varje lägenhet kommer i 

brevlådan. Debitering för det nya bredbandet kommer inte starta förrän 2020-01-01, vilket 

ger alla gott om tid att avsluta sina nuvarande kontrakt. Hemsidan 

(www.hsb.se/uppsala/brf/ling/service/internet) kommer uppdateras löpande. 

 

 

 

 

Styrelsen i Brf Ling bjuder in alla medlemmar till 

som arrangeras av Trädgårdsgruppen 
 

Lördagen den 25 maj kl. 10.00-14.00 

Samlingsplats: Svintorget 
 

Detta är ett tillfälle för er som vill bidra till att göra vårt område fint 

inför sommaren. Vi kommer att olja in möbler och plantera växter. 

Ni får gärna ta med egna redskap, men vi håller med trädgårdshandskar. 

Vi ser fram emot en trevlig dag! 
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Lingdagen 

Årets Lingdag kommer äga rum den 15 juni. Till skillnad från tidigare kommer vi i år 

fokusera på roliga aktiviteter och umgänge. 4H Gränby är inbokad och vår barngrupp 

Planetskötarna planerar aktiviteter. Separat inbjudan med mer information kommer i 

brevlådan lite senare. 

 

Låsbytet 

Gällande låsbytet, så väntar vi på att fler hämtar ut sina nya nycklar innan vi kan börja med 

nästa fas, dvs själva cylinderbytet. Det vore därför väldigt bra om de som ännu inte hämtat 

sina nya nycklar gör det så fort som möjligt. 

 
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 

Fredrik Idving 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 


