
 
 

 
Hej alla medlemmar! 
Våren verkar vara på ingång. Vårblommor är på väg upp 
ur rabatterna och inom kort påbörjar vår 
fastighetsförvaltare arbetet med att sopa upp gruset från 
gatorna. Här kommer lite information från Styrelsen om 
vad som händer hos oss på Ling.  
 
Årsstämma 2021 
Årets stämma kommer genomföras den 31 maj. Precis som förra året, och på grund av 
rådande pandemi, kommer den hållas genom poströstning. Årsredovisningen och mer 
information om detta kommer senare i vår.  
 
Exempel på pågående projekt på området 
● Arbetet med belysningen inom Ling-området pågår. Offerter och planeringar 

granskas av Styrelsens olika arbetsgrupper. 
● Efter noggrann besiktning har ett behov av att renovera områdets betongtrappor 

uppdagats. Detta arbete har nu startat och flera offerter har kommit in för 
utvärdering. 

● I slutet på förra året genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på 
samtliga fastigheter på Ling och nödvändiga åtgärder efter detta är nu slutförda. 
 

Dags för vårstädning 
För er som vill börja med vårstädningen kommer containrar för grovsopor ställas ut på 
von Bahrs väg och på vändplatsen vid Lings väg 19-28 mars. 
Passa på att göra er av med större saker som inte får plats i våra ordinarie sopkärl. 
 
Renovering av gymmet 
Styrelsen har börjat planeringen för en renovering av gymmet. Med anledning av detta 
tar vi gärna emot förslag på renoveringsåtgärder men också önskemål om uppdaterad 
utrustning i gymmet. Maila era förslag och synpunkter till styrelsen@brfling.se 
senast 23 mars. 
 
Nedskräpning på Ling 
Vi har haft problem med nedskräpning inom området, speciellt av 
sådant som hundar lämnar efter sig. Vi önskar lite bättring inom 
detta område då det inte är så trevligt för andra att trampa i.  
För kom ihåg; det som göms i snö kommer upp i tö.  
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Störningar 
På grund av upprepande störningsanmälningar senaste tiden vill vi påminna om de 
trivselregler som gäller för boende i föreningen. Dessa finns att läsa här: 
https://www.hsb.se/uppsala/brf/ling/foreningen/trivselregler/. 
Till exempel ber vi om att respektera tystnad i lägenheten före 06.00 och efter 22.00. Om 
ni behöver göra något som garanterat stör, som t ex borrning eller renoveringsarbeten, 
är det bra om ni kan hålla er inom 08-18. Prata gärna med era grannar innan ni börjar, 
så att ni kan komma överens om tider som passar alla. 
Vid upprepade störningar ska AVARN kontaktas enligt nedan. Tänk på att varje 
störningsuppdrag innebär en utgift för föreningen och vid konstaterad störning kommer 
föreningen debitera den störande kostnaden för utryckning. 
 
Pingisrummet 
Efter återkommande störningar och skadegörelse som vi inte lyckats få bukt med 
kommer pingisrummet vara stängt tills vidare. 
 
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 
Fredrik Idving Studie & Fritidsansvarig 
Anna Randhav Thornström Styrelseledamot 
Marie Grampe Styrelseledamot 
Vivan Forslund Suppleant  
Bengt Ekelund 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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