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Hej alla medlemmar! 
Sommaren är nu här och det grönskar för fullt i vårt fina område. Här kommer lite 
information från Styrelsen om vad som händer hos oss på Ling. Vi önskar er trevlig 
midsommar och en fin sommar! 
 
Vicevärd 
Vicevärdskontoret är stängt under julimånad men det går att nå vicevärd på telefon för 
att boka tid vid eventuella problem. 
 
Stämman och nya styrelsen 
Protokollet för stämman kommer att delas ut separat. Den nya styrelsen har just haft 
sitt första styrelsemöte. Vi välkomnar nya styrelsemedlemmarna Urban Viklund, 
Paulo-Kiseka Ndawula och George Fernando. För info om styrelsemedlemmar  
se sida 2.  
 
Gemensamma ytor och pågående projekt 

➢ Nu pågår takbyte som ni kanske har sett.  
 

➢ Skyddsrum - i vår förening har vi två skyddsrum. Dessa finns i källaren på Lings 
väg 47 och på Lings väg 50. Skyddsrummen har nyligen inspekterats och fått OK. 
För mer info om våra skyddsrum läs på vår hemsida. 
 

➢ Lingdagen ställs tyvärr in detta år, vi hoppas kunna ha trevligt adventsfika i 
december.  
 

➢ Kompostpåsar – finns att hämta på respektive miljöstation i området. 
 
Grannsamverkan informerar 
Grannsamverkan utgörs av engagerade boende i vårt område. Det finns samordnare på 
vissa gårdar och avsikten är att det ska finnas minst två samordnare på varje gård. 
 

➢ I maj har det hållits ett möte för samordnarna i syfte att förbättra kontakten 
mellan gårdarna i bostadsrättsföreningen avseende grannsamverkan. 
 

➢ Under våren har samordnarna på varje gård tillsammans med boende genomfört 
kvällsvandringar i området. På grund av tidigare oroligheter går en av gårdarna 
varje vecka. Det varmare vädret har inneburit en ökad aktivitet kvällstid. 
 

➢ Det har rapporterats om cykelstölder utanför Lings väg 83. På samma adress 
avbröt en boende ett inbrottsförsök i källaren. 30/5 begicks ett inbrott i två 
källarförråd Lings väg 76. 

 
➢ Vi uppmanar boende i området att vara uppmärksamma och kontakta 

samordnarna på respektive gård för utbyte av information. 



 
 
    

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  
George Fernando 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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