
 
 

Hej alla medlemmar! 

Nu när hösten är på ingång kommer här lite information från Styrelsen om vad som har hänt 

och vad som är på gång i Brf Ling. 

 

Ny vicevärd på Ling 

Vi har precis fått en ny vicevärd på Ling. Vi välkomnar Olle Lörelius som ni kan träffa på 

vicevärdskontoret under ordinarie öppettider.  

 

Den fysiska årsstämman är tyvärr inställd 

Eftersom coronaviruset och Covid-19 fortfarande ställer till det för oss alla i samhället har 

Styrelsen beslutat att inte hålla någon fysisk stämma detta år. Istället kommer stämman 

genomfördes på distans genom poströstning. Mer information om detta kommer senare i 

höst. 

 

 
En av områdets fina urnor i sommar. 

Fotograf: Janette Brandt 

 

 

Staket runt basketplanen 

För att begränsa tillträde av obehöriga, har Styrelsen beslutat att sätta upp ett staket runt 

basketplanen vid Lings väg. 

 

Containrar 

För er som vill städa undan sommaren kommer containrar ställas ut på vändplanen vid Lings 

väg (soprum 3) och på von Bahrs väg fredag 25 sep - sönd 4 okt.  

Under övriga tider måste grovsopor forslas till kommunens återvinningsstationer. 
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Tvättstugorna 

Våra tvättstugor har fått uppdaterade trivselregler och nya sopsorteringskärl. För att 

underlätta för alla och för att begränsa tillträde av obehöriga, vill vi påminna om att bokning 

av tvättstugorna endast får ske med kolv. 

 

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: www.hsb.se/uppsala/brf/ling/nyheter/ 

 

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: Fyll i formuläret på  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 

 

 

 


