
 
 

Hej alla medlemmar! 

Med önskan om en härlig sommar kommer här lite information från styrelsen om 

vad som har hänt och vad som är på gång i Brf Ling. 

 
 

Årsstämman är tyvärr uppskjuten 

På grund av coronaviruset och Covid-19’s utbrott har Styrelsen valt att följa HSBs, 

Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer och skjuta upp årets 

föreningsstämma till senare i höst. Årsredovisningen kommer dock att delas ut som planerat 

och kommer i brevlådan inom kort. 

 

Vicevärdens öppettider under sommaren 

Vice-värdsexpeditionen kommer i sommar ha följande öppettider:  

v. 26 - Mån 10-12 

v. 27-34 - Mån 10-12, Tors 16-18 

 

Com Hem blir digitalt 

Den 8 sep går Com Hem över till helt digitala tv-sändningar vilket kommer innebära en 

förbättring av ljud och bild. De analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. 

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv. Mer information finns på 

Brf 71 Lings hemsida och på comhem.se/digitalisering.  

 

Tvättstugorna 

Tvättstuge-gruppen har utarbetat trivselregler så att alla får en angnäm upplevelse i 

tvättstugan. Dessa kommer sättas upp på plats. Dessutom har nya kärl för att sopsortera plast 

och kartong införskaffas och håller på att placeras ut. 

 

Cykelrensning 
Vi planerar för en ny cykelrensning i augusti. Detta kommer att aviseras separat inom kort. 

 

Fem-årsplanen för förbättring av den yttre miljön 

Vår förvaltare Uppsala Fastighetstjänst AB har under 

vintern 2019-2020 gjort en omfattande inventering och satt 

upp en plan för utvecklandet av Brf 71 Lings utemiljö.  

Så gott som allt växtmaterial är detsamma idag som då 

området byggdes för ca 35 år sedan och i stort behov av 

föryngring. Denna föryngringsbeskärning har nu påbörjats 

på alla gårdar och sker efter en prioritetsbedömning.  
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Grovsopor får inte lämnas i våra soprum 

Vi måste tyvärr igen påminna om att det inte är tillåtet att lämna grovsopor i våra soprum. 

Varje extra bortforsling av stora föremål kostar föreningen 1 000 kr. 

 

Fågelproblematiken 

Vi har fortfarande problem med fåglar som bygger bo runt våra fönster. Styrelsen jobbar på 

en långsiktig lösning på detta. Vi vill påminna alla om att inte mata fåglar på balkongerna då 

detta förvärrar problemet.  

 

Airbnb-uthyrning är inte tillåtet 

Då sommaren närmar sig vill vi upplysa om att Airbnb och liknande korttidsuthyrning av 

bostaden inte är tillåten då detta räknas som andrahands-uthyrning och kräver styrelsens 

godkännande. 

 

Oroligheter i området 

På sista tiden har det förekommit oroligheter från störande ungdomar på vårt område. Vi 

uppmanar alla att kontakta AVARN’s störningsjour (se telefonnummer nedan) vid behov. 

 

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 

Nyheter om vad som händer på Ling: https://www.hsb.se/uppsala/brf/ling/ 

 

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 

Hiss-jour, bemannad dygnet runt, Kone: 0771-50 00 00 

Felparkering, Aimo Park (tidigare Q-Park): 0771-96 90 06 
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