
 
 
Hej alla medlemmar! 
År 2020 börjar lida mot sitt slut, och visst har det varit ett speciellt år. Corona-pandemin har präglat 
alla aktiviteter på Ling och ställt höga krav på vår förening. Några exempel på hur vi fått ställa om är: 

• Våra annars väldigt uppskattade aktiviteter Lingdagen och adventsfikat fick i år ställas in.  

• Trädgårdsgruppen och styrelsens samarbete med grannsamverkan har fått pausa. 

• Vicevärdskontoret har fått begränsa sina öppettider för att minska smittspridning. 

• Årsstämman fick först flyttas och senare ändras till att genomföras med poströstning och utan 
fysiskt deltagande. 

• Även styrelsens ordinarie arbete har påverkats och vi har senaste tiden hållt alla våra möten helt 
eller delvis digitalt på distans.  

 
Vi i Styrelsen har verkligen saknat våra möten med er medlemmar och gemenskapen vi har på Ling. 
Så med förhoppningar om ett mycket bättre 2021 vill vi önska alla 
 

 
 
Enligt Planetskötarnas önskemål gör vi även i år en donation om 1 000 kr till Musikhjälpen, vars tema 
i år är: "Ingen människa ska lämnas utan vård”. Mer information om detta finns här: 
https://www.radiohjalpen.se/insamlingar/musikhjalpen/mh20-tema 
 
Exempel på pågående projekt 

• Basketplanen har fått ett stängsel för att hålla bollar inne och obehöriga ute. 

• Byte av trapphusbelysning är på gång. Vår prioritet i valet av ny belysning har varit funktion 
som trygghet & energieffektivt  - men självklart även utseende! 

• Det finns en framtagen femårsplan för vår trädgårdsmiljö – information om den finns här: 
https://www.hsb.se/uppsala/brf/ling/omradet/femarsplan/ 

• Styrelsen har tecknat ett tilläggsavtal med Aimo Park Sweden AB som från 2020-12-14 omfattar 
samtliga parkeringsytor inom hela området på Ling inkl. vid förskolan och på Svintorget. Vi har 
även uppdaterat avtalet med Avarn som nu också omfattar rondering i källarutrymmen. 

 
Mopedåkande i Ling 
Mopedåkning inom Lings område är förbjudet, med undantag till och från uppställningsplats. Detta 
måste dock göras med stor försiktighet då barn leker på gårdarna och kanske inte alltid syns, speciellt 
nu i vintermörkret, eller hinner flytta på sig. 
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Information om felanmälningar 
Vid fel och skador är det bäst att felanmäla via formuläret på hemsidan, se nedan. Vid övriga frågor 
och funderingar kan man besöka vicevärdskontoret på dess öppettider eller ringa numret nedan. Där 
svarar vår förvaltare under kontorstider. Efter kontorstid kopplas detta nummer över till Relitas jour.  
Observera att utanför kontorstid bör man endast ringa detta nummer vid akuta ärenden som riskerar 
skada på fastigheten. Kostnader för egna, och felaktiga, beställningar av reparationer och mätningar 
och andra akuta påringningar får medlemmen själv betala. 
 
Hälsningar från boule-gänget  
Här kommer en hälsning från Lings boule-gäng. 
De träffas på bollplanen på torsdagar och söndagar 
kl.14.00. Vid regn ställer de in! 
 
Fångade på bild denna soliga höstdag blev från 
vänster: César, Göran, Kerstin, Antonio, Tompe, 
Bosse och Kurt.  
 
 

Fotograf: Janette Brandt 
 

 
Styrelsen efterlyser engagerade i området 
Vill du bli eller är du redan engagerad i en arbets- eller projektgrupp? Kontakta då styrelsen så hjälper 
vi er att nå ut till flera som kan hjälpa till att göra vårt område ännu bättre.  
 
Styrelsemedlemmar 

Namn Ansvarsområde 
Julijana Arsenovic-Vasiljevic Ordförande  
Martin Wahlstedt Vice ordförande  
Jan Olof Waltersson Ekonomiansvarig  
Anna Randhav Thornström Sekreterare  
Fredrik Idving Studie & Fritidsansvarig 
Cecilia Johansson Styrelseledamot 
Martin Malmgren  Styrelseledamot 
Janette Brandt Suppleant  
Carina Ljungvik Suppleant 
Patrik Alstergren  Ledamot 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 & Tors 16–18. 
Telefonnummer: 073-518 68 19 
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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