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Hej alla medlemmar! 
År 2022 börjar lida mot sitt slut, de senaste två åren har varit speciella. Vi har tidigare 
varit tvunga att ställa in och ställa om medlemsträffar, årsstämman, adventsfika och 
Lingdagen. Men i höst har vi äntligen kunnat ha ett medlemsmöte på Scandic Nord och 
vi vill rikta ett stort tack till er som kunde delta. Ni bidrog med kloka frågor och 
värdefulla diskusssioner! Äntligen kan vi också bjuda in till adventsfika den 11 
december kl.17.00 på torget vid Svinhuset, varmt välkomna!  
 
Vidare kommer här lite information om vad som händer hos oss på Ling.  
 
Tända ljus  
Detta brukar vara en tid att njuta av stämning och värme inomhus, kanske tända några 
ljus. Denna årstid ökar brandrisken så vi vill därför påminna om att släcka ljusen när ni 
lämnar rummet! 
 
Avgiftshöjning januari 2023 
På grund av läget i världen just nu, ökade driftskostnader samt investeringar i 
föreningen har styrelsen tvingats fatta beslutet att höja avgifterna på bostäder, 
parkeringsplatser och garage. För vidare information se bifogat infoblad. 
 
Vicevärdsexpeditionen 
Vicevärdsexpeditionen är stängd under mellandagarna men annars öppet som vanligt. 
Felanmälan kan göras som vanligt via hemsidan.  
 
Energisparande  
Det är dyrt med el. Om vi hjälps åt att minska elförbrukningen finns det mycket pengar 
att tjäna, både på vår egen elräkning och på föreningens gemensamma, som vi betalar 
gemensamt via avgiften varje månad. För tips se bifogad infoblad om energisparande. 
 
Utemiljö 
För mer än ett år förtydligade styrelsen reglerna för våra uteplatser med målsättningen 
att vi ska öka trivseln för alla medlemmar och skapa en inbjudande miljö i vårt område.   
Tydliga regler är också en förutsättning för att underlätta en likvärdig och rättvis 
bedömning när uteplatser och balkonger förändras. För vidare information, se bifogat 
infoblad om våra utemiljöer. 
 
Containrar 
För er som vill städa ut julen så kommer containrar att ställas ut på vändplanen vid 
Lings väg (soprum 3) och på von Bahrs väg, fredag 6 januari – 15 januari. Under 
övriga tider måste grovsopor forslas till kommunens återvinningsstationer. 
 



 
    

Jourutryckning 
Vi påminner igen om att endast kontakta jouren vid akut skada mot fastighet 
exempelvis vattenskada eller liknande. Om utryckning sker av mindre allvarlig orsak 
dvs icke akut orsak, så debiteras bostadsrättsinnehavare för utryckningen. 
 
Grannsamverkan informerar 
Grannsamverkan utgörs av engagerade boende i vårt bostadsområde. Det finns 
samordnare på samtliga av våra gårdar. Vill du veta vem som är samordnare på just din 
gård anges det på Brf Lings hemsida alternativt kontakta Krister Ericsson på  
tel. 073-0892179. 

Samordnarna, tillsammans med några andra boende, genomför vanligen veckovis 
kvällsvandringar i området. Vi upptäcker ganska ofta olåsta dörrar till lokaler. Därför 
uppmanar vi alla att kontrollera att dörren verkligen går i lås när man lämnar en lokal.  

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 
Martin Malmgren Ordförande  
Urban Viklund Vice ordförande 
Jan Olof Waltersson Ekonomiansvarig  
Anna Randhav Thornström Sekreterare 

Bengt Ekelund Studie & Fritidsansvarig 

Julijana Arsenovic-Vasiljevic Styrelseledamot  
Paulo-Kiseka Ndawula Styrelseledamot 

Vivan Forslund Suppleant  
Jorge Fernando Suazo Suppleant 
Jenny Brovkina Ledamot, utsedd av HSB  

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

Vi i styrelsen önskar er en fin vinter, en God Jul & ett Gott Nytt År! 

mailto:styrelsen@brfling.se
http://www.brfling.se/
mailto:brf-ling@uppsalafastighetstjanst.se
http://www.brfling.se/

