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Hej alla medlemmar! 
Våren har intagit Ling där ”Himlen ler i vårens ljusa kvällar. Solen kysser liv i skog och 
sjö..”. Här kommer lite information från Styrelsen om vad som händer hos oss på Ling. 
Vi önskar er en fin valborg!  
 
Vicevärd 
Vi får en till vicevärd på Ling, förutom Peter Sundgren välkomnar vi Gustav Lundqvist 
som vicevärd. Gustav och Peter kommer att hjälpas åt att bemanna vicevärdskontorets 
öppettider.  
 
Gemensamma ytor och pågående projekt 
 

➢ Det pågår flera projekt i vårt område som alla kanske inte syns. Vissa projekt är 
större och prioriterade vilket gör att andra projekt får vänta. Exempelvis så 
börjar husen bli till åren och därför ses tak och stammarnas skick över. Offerter 
ska tas in för takbyte.  
 

➢ Förskolans kök har renoverats upp för att kunna uppfylla kommunens 
hygienkrav. 

 
➢ Soprummen - ett nytt avtal med Ragnsells har ingåtts. Det har inneburit att 

soprummen fått ett annat utseende. 
 

➢ Brytskydd – mer än 30 brytskydd har monterats på de dörrar och portar som 
bedömts som de mest utsatta. Vi utvärderar om detta hjälper och om det behövs 
fler brytskydd så kommer fler att monteras. Hjälp till att rapportera till 
vicevärden om du hittar tecken på inbrottsförsök! 
 

➢ Bilplatserna - uppsägningstider löper ut i slutet av maj/juni. Därefter kommer 
ett omtag göras kring översyn av bilplatser. Föreningen har färre bilplatser än 
bostadsrätter. Vi har haft kontakt med grannföreningar för att se över 
möjligheten att hyra platser av dem. Ingen har hittills haft platser över för det. 
 

➢ Inglasning av balkong – kräver godkännande från styrelsen samt bygglov som 
söks hos kommunen. Men tyvärr är inglasning sedan en tid tillbaka ej tillåtet på 
grund av att föreningen överskridit antal tillåtna inglasningar. Stopp av 
inglasningar gäller tillsvidare.  

 
➢ Skyddsrum - i vår förening har vi två skyddsrum. De är märkta med skyltar för 

skyddsrum och finns i källaren på Lings väg 47 och Lings väg 50. I varje 
skyddsrum får det plats 180 personer. Skyddsrummen är allmänna och vem som 
helst får söka skydd i våra skyddsrum. För mer info läs på vår hemsida. 



Förvaltning / Vicevärd 
Besökstider på expeditionen på von Bahrs väg 1: Mån 10–12, Tis 16-18, Tors 10–12. 
Telefonnummer: 018-254735. Mejl: brf-ling@uppsalafastighetstjanst.se 
Felanmälan: www.brfling.se, klicka sedan på Felanmälan och fyll i formuläret  
Störningsjour, AVARN: 010-222 50 00 
Hiss-jour, bemannad dygnet runt, Kone: 0771-50 00 00 
Felparkering, Aimo Park: 0771-96 90 06 
 
    

Containrar 
För er som vill städa inför sommaren så kommer containrar att ställas ut på 
vändplanen vid Lings väg (soprum 3) och på von Bahrs väg, onsdag 27 maj– söndag 
5 juni. Under övriga tider måste grovsopor forslas till kommunens 
återvinningsstationer. 
 
Badrummen 
Badrummens tekniska livslängd har nåtts för många år sedan och det finns risk för dyra 
skador. Bra att tänka på inför renovering av badrum är att skicka in ansökan med 
underlag i god tid till styrelsen för godkännande. 
 
Grannsamverkan informerar 
Grannsamverkan utgörs av engagerade boende i vårt område. Det finns samordnare på 
varje gård. 
 

➢ Under vintern har samordnare för grannsamverkan, tillsammans med boende på 
respektive gård, fortsatt med regelbundna kvällsvandringar i bostadsområdet. 
Det har då av förklarliga skäl märkts en tydlig nedgång av utomhusaktivitet i 
området. 

 
➢ För tillfället pågår ett arbete med att förbättra informationsutbytet samordnare 

emellan på de fem gårdarna i området. 
 
Störningar 
Om ni upplever att det är lite oroligt i området med ungdomsgrupper så går det att 
kontakta Uppsala Ungdomsjours fältassistenter via tfn: 072-593 63 98 eller mail 
uppsalaungdomsjour@uppsala.se. De har dock ingen akutverksamhet. 
 
Styrelsemedlemmar 

Namn Ansvarsområde 
Julijana Arsenovic-Vasiljevic Ordförande  
Martin Malmgren Vice ordförande  
Jan Olof Waltersson Ekonomiansvarig  
Cecilia Johansson Sekreterare 
Bengt Ekelund Studie & Fritidsansvarig 
Anna Randhav Thornström Styrelseledamot 
Marie Grampe Styrelseledamot 
Vivan Forslund Suppleant  
Kerstin Ahlgren Suppleant 
Jenny Brovkina Ledamot, utsedd av HSB  

 
Mejl till styrelsen: styrelsen@brfling.se 
Nyheter om vad som händer på Ling: www.brfling.se 
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