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Hej alla medlemmar! 
Nu är hösten här och ett vacker solljus vilar över Ling. Färgerna i vårt grönskande 
område börjar sakfta skifta i höstens varma färger. Här kommer lite information 
från Styrelsen om vad som händer hos oss på Ling. Vi önskar er en fin höst! 
 
Medlemsmöte  
Den 26/10 kl.18.30-20.30 kommer möjlighet finnas för medlemmar att träffa styrelsen 
och få information om pågående arbete samt möjlighet att i förväg skicka in frågor. 
Frågor skickas till styrelsen senast 17/10 via styrelsen@brfling.se  En separat inbjudan 
kommer att skickas ut med info om plats. För att kunna planera mötet så kommer 
föranmälan krävas, det går bra att anmäla ditt deltagande redan nu via mail. 
 
Gemensamma ytor och pågående projekt 

➢ Takbyte fortgår som fler av er säkert har uppmärksammat. Resultatet ser så här 
långt ut väldigt bra ut. Ta en titt om du har möjlighet! 
 

➢ Renovering av räcken – en upprustning av loftgångarnas träräcken/spjälor pågår 
som innebär skrapning av gammal färg, målning och byte av dåligt trä. Allt 
kommer inte att målas nu men dåligt trä byts på alla. Ta därför bort saker från 
loftgångarna så att målare och snickare har fri tillgång. 
 

➢ Rensning av cyklar – se separat info bifogat. 
 

➢ Boulebanan – spel på boulebanan finns för intresserade torsdag och söndag kl 
15-17! 

 
➢ Utomhusbelysning loftgångshus – löpande byte av lampor pågår just nu. 

 
➢ I tider som dessa vill vi uppmärksamma er på att använda elen smart exempelvis 

genom att se över att vitvaror som kyl och frys har rätt temperaturinställning. 
Även att åtgärda kranar som droppar. Droppande varmvatten kostar mycket 
över ett dygn. Det vi gör påverkar varandra och tillsammans kan vi hjälpas åt! 
Mer tips finns på www.energimyndigheten.se  
 

➢ Påminnelse om att det är förbjudet att parkera på gräsmattan utmed Lings väg. 
 

➢ Trädgårdsgrupp – engagemang till trädgårdsgrupper efterlyses. Är du 
intresserad och vill bidra till en trivsam miljö i vårt område - hör av dig till 
styrelsen! 

 
Containrar 
För er som vill höststäda så kommer containrar att ställas ut på vändplanen vid Lings 
väg (soprum 3) och på von Bahrs väg, fredag 7 oktober – söndag 16 oktober. 
Under övriga tider måste grovsopor forslas till kommunens återvinningsstationer 
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Motioner 
Inför årsmöte 2023 ska eventuella motioner lämnas in till styrelsen senast 30 
november 2022. 
 
Jourutryckning 
En påminnelse 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 område. Det finns samordnare på 
vissa gårdar och avsikten är att det ska finnas minst två samordnare på varje gård. 
  

➢ Under sommaren har samordnare tillsammans med boende på varje gård, med 
visst bortfall p g a semesterresor, genomfört kvällsvandringar i området. 

 
➢ Tyvärr har det under juli åter inträffat ett inbrottsförsök i ett gemensamt förråd i 

området, vilket resulterade i tre sönderbrutna nätdörrar. 
 

➢ Natten till den 12 juli inträffade en bilbrand på gästparkeringen nedanför gård 3. 
Utöver tre förstörda bilar uppstod skador på träd och elkabeln till 
motorvärmaruttagen. 

 
➢ Vi saknar två samordnare på gård 5 (von Bahrs väg). Är du intresserad skicka ett 

sms till Krister Ericsson 0730-89 21 79 alt. Solveig Grape 073-993 31 84 alt. Åsa 
Modig 073-776 22 31 så kontaktar vi dig! 

 
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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