
 
 
Hej alla medlemmar! 
Här kommer lite information från styrelsen om vad som har hänt och vad som är på gång i 
Brf Ling. 
 
Vi välkomnar vår nya förvaltare Uppsala Fastighetstjänst 
Uppsala Fastighetstjänst är sedan 1 oktober vår nya förvaltare och de har nu kommit igång 
med arbetet på vårt område.  
Vi vill på detta sätt möta medlemmarnas önskemål om en förvaltare som kan ta ett 
helhetsperspektiv på föreningens skötsel, inklusive teknisk förvaltning, vicevärdstjänster, 
fastighets- och trädgårdsskötsel. 
Har ni frågor och funderingar får ni gärna hälsa på dem under expeditionens öppettider.  
 
Vi vill påminna om att Felanmälan görs via ett formulär på hemsidan: 

https://www.hsb.se/uppsala/brf/ling/felanmalan/ 
 
 
Förbättring av den yttre miljön 
Styrelsen har ställt krav på att Svensk Markservice ska komplettera utförandet av sitt 
åtagande innan de lämnar över området till Uppsala Fastighetstjänst. Förhandlingar pågår 
men bli inte förvånade om ni ser Svensk Markservice på plats ett par gånger till i år.  
Nödvändiga föryngringsbeskärningar kommer att utföras under senhösten. Detta innebär att 
buskar klipps ned till marknivå för att kunna skjuta nya skott till våren.  
 
 
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
OVK för Brf Ling är planerad att starta vecka 45. Besiktningen sker i samtliga lägenheter. 
Detta kommer ta 2-3 veckor och exakta tider för varje lägenhet kommer i ett separat utskick. 
Var vänliga och var tillmötesgående med kontrollanterna.  
 
 
Fågelproblematiken 
Vissa medlemmar har fortfarande problem med att fåglar bygger bon i utrymmen ovanför 
fönster och dörrar. Styrelsen arbetar på en långsiktig lösning på problemet. Akuta problem 
ska felanmälas som vanligt. 
 
 
Laddning av elbilar 
El-installationerna i garagen och på parkeringsplatserna är ej dimensionerade för att klara 
av laddning av elbilar. De är endast till för motorvärmare. Användande av dessa uttag för 
elbils-laddning kan medföra stora risker för brandutveckling. Laddning av el-bilar ska därför 
ej ske på området.  
Styrelsen arbetar på en långsiktig lösning för att kunna tillhandahålla laddplatser för elbilar 
i framtiden. 
 
 

  

  

  

Lingbladet oktober 2019    
    



 

Adventsfika 
Årets adventsfika kommer gå av stapeln sönd 1 dec kl 14-16 och vi håller till på Svintorget 

utanför vicevärdsexpeditionen. Mer information om detta kommer senare. 
 

 
 
Inglasning av balkonger 
På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet med fler inglasningar av 
balkonger på Ling. Detta på grund av att vi nu har uppnått den nivå av inglasningar som vårt 
nuvarande bygglov tillåter. Överträdelse blir väldigt kostsamt för den enskilde medlemmen 
då kommunen utfärdar straffavgifter. 
 
 
Bjälklagsprojektet 
Som vi tidigare informerat om har det uppstått sättningar i bjälklagen i vissa hus och 
lägenheter. Efter noggranna undersökningar har nu en plan för förstärkningsrenoveringar 
upprättats. Två lägenheter kommer att renoveras i år och upp till 6 stycken under 2020.  
Berörda lägenhetsinnehavare kommer att få mer information löpande.  
 
OBS! Det är inte förenat med någon risk att bo i dessa lägenheter. Renoveringarna utförs i 
förebyggande syfte.  
 
 
Motioner till årsstämma 2020 
Sista dag för anmälan av motioner till årsstämman 2020 är 30:e november. Dessa kan skickas 
till styrelsen@brfling.se  
 
 
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  
Fredrik Idving Studie & Fritidsansvarig 
Cecilia Johansson Styrelseledamot 
Martin Malmgren  Styrelseledamot 
Janette Brandt Suppleant  
Carina Ljungvik Suppleant 
Patrik Alstergren  Ledamot HSB  

Mejl till styrelsen: styrelsen@brfling.se 
 
Förvaltning / Vicevärd 
Besökstider på expeditionen på von Bahrs väg 1: Mån 10–12, Tis & Tors 16–18. 
Telefonnummer: 073-518 68 19 
Mejl: brf-ling@uppsalafastighetstjanst.se 
Felanmälan: https://www.hsb.se/uppsala/brf/ling/felanmalan/ 
Störningsjour, AVARN: 010-222 50 00 
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