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Hej alla medlemmar! 
Nu är sommaren på ingång, en härlig start i högsommaranda med nästan 
27 grader varmt under nationaldagshelgen. Här kommer lite information från  
Styrelsen om vad som händer hos oss på Ling. Vi önskar er en trevlig midsommar! 
 
Årsstämma 2021 
Årets stämma genomfördes den 31 maj. Precis som förra året, och på grund av rådande 
pandemi, hölls den genom poströstning. Protokoll kommer att delas ut i brevlådan 
separat. 
 
Exempel på pågående projekt på området 
● Hissbesiktning har genomförts i området, inga säkerhetsbrister framkom.  
● Renovering av områdets betongtrappor startade 24/5 och pågår i ca 6-7 veckor. Om 

vädret är dåligt dessa veckor kan arbetet pågå lite längre. 
● Renovering av träningslokalen kommer att påbörjas 21/6 och pågår i ca två veckor. 

Träningslokalen kommer att vara stängd under den tiden.  
 
Vicevärdsexpeditionen sommartid 
Vicevärdsexpeditionen kommer att ha semesterstängt mellan 24/6-11/7 samt 26/7-8/8. 
Felanmälan är fortfarande tillgänglig hela sommaren. Fastighetsskötare kommer även 
finnas på plats hela sommaren. Om smittläget tillåter är planen att öppna upp 
vicevärdsexpeditionen efter sommaren utan förbokning. 

 
Allmänna ytor 
Tyvärr uteblir Lingdagen även detta år på grund av pandemin, men vår förvaltare med 
trädgårdsmästare har verkligen ordnat det trivsamt i området. Det syns inte minst nu 
när det blommar för fullt i området. Kom ihåg att det finns flera trevliga allmänna ytor i 
området som vi gemensamt får nyttja. Så passa på att umgås utomhus och kanske träffa 
grannarna på så vis. Ytorna är trevliga för alla, både vuxna, barn och våra fyrbenta 
vänner. Men för allas skull måste vi komma ihåg att ta undan efter oss, till exempel 
leksaker, dekorationer, sopor m.m. 
 
Klädinsamlingsboxen 
Klädboxen som Stadsmissionen haft stående vid vicevärdsexpeditionen har tagits bort. 
Stadsmissionen hade tyvärr inte möjlighet att tömma den regelbundet och meddelade 
detta kort innan den togs bort. 
 
Bilplatser 
Styrelsen har sett att efterfrågan på bilplatser (garage- och parkeringsplatser) har ökat 
de senaste åren och att kön för att få en bilplats har växt. I översynen av bilplatser mm 
ingår att titta på olika lösningar för laddstolpar och att undersöka om områdets elnät är 
dimensionerat för utbyggnad. För mer information se bifogat informationsblad. 
 



    

Inbrott och störningar 
Då det har skett inbrott i källarförråd och noterats att obehöriga rörts sig vid dessa 
platser vill styrelsen särskilt påminna om att vid inbrott ska polisanmälan upprättas av 
den drabbade. Vid misstanke om eller pågående brott ska polis kontaktas. Vid 
störningar så kontaktas vaktbolaget AVARN. För information till förvaltaren sker 
kontakt på dagtid under vardagar. Styrelsen har beställt extra rondering av AVARN 
med anledning av dessa händelser. Styrelsen vill även påminna om att undvika 
förvaring av dyra föremål i förråden. Om ni ser ungdomsgrupper som hänger i området 
och där det eventuellt är lite oroligt så går det att kontakta Uppsala Ungdomsjours 
fältassistenter via tfn: 072-593 63 98 eller mail uppsalaungdomsjour@uppsala.se.  
 
Portkoder 
Med anledning av ovanstående samt att det har gått en längre tid sedan portkoderna 
byttes, så ser vi att det är aktuellt att byta portkoder. Separat information med nya koder 
och datum för byte kommer att gå ut till berörda. 
 
Grannsamverkan 
Med anledning av inbrotten uppmanar grannsamverkan till att vara observant vid 
misstanke om brott och att aldrig lämna nycklar utan uppsikt vid exempelvis in- och 
utpassering vid bommarna från gårdarna. Det finns grannar som i grupp går promenader 
i området, men grannsamverkan uppmanar flera att göra det. 
 
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 Malmgren Vice ordförande  

Jan Olof Waltersson Ekonomiansvarig  

Cecilia Johansson Sekreterare 

Bengt Ekelund Studie & Fritidsansvarig 

Anna Randhav Thornström Styrelseledamot 

Marie Grampe Styrelseledamot 

Vivan Forslund Suppleant  

Kerstin Ahlgren 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 & Tors 16–18. 
Telefonnummer: 018-25 47 35. 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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