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Hej alla medlemmar! 
Nu börjar våren inta Lings med ett vackert solljus och så småningom kommer vi att se 
en och en annan snödroppe titta fram. Nu följer en tid med lite hopp om en enklare 
vardag med möjlighet att träffa grannar och andra nära och kära. Här kommer lite 
information från Styrelsen om vad som händer hos oss på Ling. Vi önskar er en god 
fortsättning! 
 
Årstämman 
Den tillfälliga lagen om genomförandet av föreningsstämmor upphörde att gälla vid 
årsskiftet och kommer inte att förlängas. Föreningsstämman ska därför genomföras 
enligt ordinarie regler.  
 
För att främja miljön och att ta ytterligare ett steg i resa mot digitalisering så har 
Upplands Boservice beslutat att årsredovisning samt kallelsen inkl. bilagor ska 
distribueras elektroniskt till oss medlemmar. Det sker genom att de trycker upp ett 
antal kallelser som kommer att sättas upp i trapphusen/delas ut till medlemmar. 
Kallelsen innehåller dagordning samt instruktioner till hur medlemmen får tillgång till 
årsredovisningen via Mitt HSB.  
 
Gemensamma ytor 

• Sophämtning – i samband med att avtalet löper ut i slutet av februari byter vi 
leverantör i månadsskiftet från Prezero till Ragnsells. Frekvens på sophämtning 
och regelbunden städning av soprummen kommer vara lika som förut. Läs och 
följ de nya anvisningarna som kommer att sättas upp!  

• Byte av källarbelysning är klar. 

• Fortsatt besiktning av taken pågår. 

• Installation av brytskydd till fastighetsutrymmen pågår. 

• Träningslokalen/gymmet - Ny roddmaskin och crosstrainer är nu på plats.  
Var rädd om våra maskiner och låt inte barn leka med dem.  

 
 
Soprummen och containrar 
Då det ställs in skrymmande kartonger i soprummen vill vi påminna om att plocka isär 

och vika kartongerna. Då ryms det mer i våra kärl! 

För er som vill städa undan höst och vinter så kommer containrar att ställas ut på 
vändplanen vid Lings väg (soprum 3) och på von Bahrs väg, lördag 12 feb – söndag 
20 feb. Under övriga tider måste grovsopor forslas till kommunens 
återvinningsstationer. 
 
Fastighetsunderhåll 
För att upprätthålla standard och funktion i vårt område pågår löpande 
fastighetsunderhåll. För att detta ska vara möjligt innebär det att den boende är skyldig 
att ge tillträde till sin lägenhet i samband med fastighetsunderhåll. Detta regleras i 



    

Bostadsrättslagen. För att underlätta för medlemmar inför fastighetsunderhåll skickas 
information ut i förväg ofta skriftligt i brevlådan, så att medlemmar inte släpper in 
någon obehörig. 

 

Grannsamverkan informerar 
Grannsamverkan utgörs av engagerade boende i vårt område. Det finns samordnare på 
varje gård. Vi kommer fortsättningsvis att ha en ny punkt i Lingbladet med information 
från Grannsamverkan i vårt område.  
 
Det har inträffat inbrott i november i två källarförråd på Lings väg 47. Under januari 

har inbrott skett i tre källarförråd på Lings väg 76. Vad som stulits i dessa fall är oklart. 

Boende uppmanas därför att:  

➢ Vara observanta på vilka personer som vistas i fastigheten. 

➢ Inte förvara föremål man är rädd om i källarförråden  

➢ Att vid inbrott anmäla detta till vicevärden och till polisen. 

 
Störningar 
Påminner om att 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 
 
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 
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