
 
 
Hej alla medlemmar! 
Här kommer lite information från styrelsen om vad som har hänt och vad som är på gång i 
Brf Ling. 
 
 

 

Årsstämma 
Årets stämma kommer äga rum den 6 maj kl. 19:00 i Lötenkyrkan. 
Vi bjuder på lättare förtäring. Officiell kallelse med dagordning och 
årsredovisning kommer i brevlådan ca två veckor innan stämman. 

 

 
 
Månadsavgift för bredbandet 
Från och med april tillkommer månadsavgift för det nyinstallerade bredbandet (150 kr). 
Första avgiften kommer därför läggas på mars-fakturan.  
 
Stölder i garage 
Med anledning av höstens garageinbrott vill vi uppmana alla att: 

• vara noga med att låsa garagen,  

• inte förvara något av stöldbegärligt värde i garagen, samt 

• vara extra uppmärksamma på inbrottsförsök och obehöriga personer vid garagen. 
Vid pågående inbrott eller stöld - ring 112. 
För att lämna observationer eller tips - ring 114 14. 

 
Cykelrensning 
Under våren kommer vi utföra en ny rensning av cyklar i cykelförråden.  
 
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
Den obligatoriska ventilationskontrollen genomfördes i under hösten. Vi planerar nu för 
kommande åtgärder med anledning av denna. 
 
Förbättring av den yttre miljön 
Förbättring av den yttre miljön på vårt område pågår kontinuerligt. 
Trädgårdsgruppen och vår förvaltare Uppsala Fastighetstjänst 
kommer att ha ett uppstartsmöte inom kort och starta igång vårens 
aktiviteter. Vi inväntar också 5-årsplanen, där utemiljön ingår, för 
att få till en långsiktig planering. 
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Adventsfikat 
Tack alla som besökte och medverkade på vårt 
adventsfika som blev en trevlig tillställning på en fin 
vinterdag. 
Tack också till planetskötarna som lussade så fint för 
oss. Som tack har vi även i år skänkt 500 kr till 
Musikhjälpen.  

 
Påminnelse om några trivselregler 
Kom ihåg att det inte är tillåtet att 

• förvara möblemang, studsmatta, m.m. utan uppsikt utanför egen tomtgräns. Detta 
gäller även på arrenderad mark. 

• ladda elbilar i el-installationerna på området, då dessa inte är dimensionerade för detta. 

• lämna grovsopor och större saker som inte får plats i sopkärlen i våra soprum. Sådant 
måste istället lämnas på en återvinningsstation.  
Containrar för grovsopor kommer finnas på vändplanen på Lings väg 

(soprum 3) och vid von Bahrs väg från fre 7 feb till sön 16 feb.  
 
Uppsala inbrottsinformation 
Är du intresserad av att erhålla information från Polisens Grannsamverkan inkl. 
inbrottsinformation via e-post? Hör av dig till grannsamverkan@brfling.se för att ta del av 
kommande utskick. 
 
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 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 
 
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: https://www.hsb.se/uppsala/brf/ling/felanmalan/ 
Störningsjour, AVARN: 010-222 50 00 


