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Runan Ättekulla 
 

Sommarbrev 

Hej alla Runskriftsläsare!  
Nu har det gått ett och ett halvt år sedan vi började med vår renoveringsprojekt. 
Det finns de som tycker att den här processen har gått snabbt men det finns även 
de som tycker att det har varit en mycket långt process. Oavsett vad vi tycker, 
procesen börjar gå mot sitt slut och det är till allas glädje.  
 Så, äntligen får vi (nästan alla) möjlighet att sitta på våra fina inglasade balkonger 
och titta ut på den fina miljön som omringar oss. När jag skriver detta, sitter alla 
fönster på plats och vad vi har hört och märkt, är vi nöjda utöver visa detaljer som 
ska falla på plats. Fasaden står och lyser bra och när sista byggställningen rivs ner, 
reser upp sig Runan som en snygg och ståtlig dam. Denna dam har omvandlats 
från en gammal tant till en dam i sina bästa år. Det som återstår är att denna dam 
ska få ytterligare en ansiktslyft genom att måla fasaden och snygga till de rynkor 
på gräsmattan som den har genomlidit under dessa hårda årstider.  

Men vi är inte helt klara! För att vi ska vara helt nöjda och allting ska sitta 
ordentligt, kommer styrelsen senare att lämna förslag till medlemar om våra 
entréer. När det gäller detta, självklart återkommer vi senare. Först då när vi är 
klara även med den biten, kommer andra föreningar att se oss med förundran och 
vilja vara oss… 

Styrelsen har senaste halvåret träffat medlemmar i föreningen vid två tillfållen på 
stora möten och vi har haft flertal mindre möten med medlemar på dem 
regelbundna tisdagsmötena. Styrelsen, som aldrig förr, har varit i rörelse och 
samtalat med medlemar på ett naturligt och genuint sätt. Samtalet har handlat 
om det pågående projektet men även om framtiden och dagliga bekymmer. Detta 
gör att vår dialog har blivit ännu bättre. Vi ska fortsätta så. 

Allt detta hade vi inte kunnat göra utan Pontus hjälp som alltid besvarar och hittar 
lösningar på problem som uppstår på ett fantastiskt sätt. Därför vill vi från 
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 Sommarbrev 

styrelsen och i medlemmarnas namn tacka Pontus för det arbete 
han gör. Du är grym Pontus!  

Byggnadsprocessen har inte gått helt obemärkt för alla medlemar. Allt bankande, 
borrande, ljud och oljud har ställt till besvär för en del av oss. När det gäller denna 
del, jag personligen har haft den turen att inte finnas i lägenheten på dagtid, på 
vardagar. Det var svårt att sätta mig i hur värkligen de andra kände sig tills jag en 
dag var sjuk och var tvungen att stanna hemma. Jag tacka alla sjuttio gudar att jag 
varit på jobb under denna tid. Därför vill vi lyfta på hatten för alla de äldre som 
inte har haft möjligheten att röra på sig fritt och undvika den oljud och oreda som 
tidvis har uppstått i samband med renoveringen. Trots detta, har vi som styrelse 
känt det enorma stödet från medlemmar i denna process. Så tack snälla ni för all 
stöd! 

Som ni har fått information tidigare, vår ekonomi är stabil, bra investeringstid på 
grund av rätt ränteläge har gjort att vi har haft och har ekonomin under kontroll. 
Det har visat sig att det har varit ett bra strategiskt drag som föreningen har gjort. 
Vi har omförhandlat flera lån till mindre än 2 % ränta vilket gynnar väl vår 
ekonomi. Givetvist kommer vi veta mera detaljerat när vi redovisar ekonomin vid 
nästa föreningsstämma.  

Senaste tiden har det kommit nya medlemar till vår förening. Självklart önskar vi 
alla de nya medlemar välkomna till oss. För att de ska få rätt information kommer 
styrelsen att ha regelbundna träffa med de nya som flyttar till oss.  Vi kommer ut 
med information när det gäller detta.   

Jag inledde detta brev beskrivande hur damen Runan har fått lyft och ännu bättre 
kommer det att bli när all smink är på plats. För att vi ska kunna glädjas oss åt 
detta, bjuder damen Runan alla medlemar på fest i september. Det kommer att bli 
ett riktigt bra tillfälle att tillsammans äta en bit mat och skåla för och med 
varandra för denna period.  

Med detta vill styrelsen önska er alla en härlig sommar!  

Om Runskriften 
Runskriften är ert nya informationsblad som kommer att delas ut till alla, detta 
några gånger per år. Hur ofta vi gör det, beror det på vilken flytt vi får med 
samarbeten mellan Runskriftens ”radaktion” och granskapet.  Vi vet att bland våra 
grannar finns vassa pennor som gärna vill skicka någon gång en bra skrift, en poesi 
eller några bra tankar. Gör det är du snäll. Våga berömma din granne som hjälpte 
dig med gardinerna eller med sopporna. Vi är varandras trivsel och boendemiljö.  
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Viktig Information 
 
Avflyttningsbesiktningar - Från och med 2016-01-01 kommer föreningen att 
utföra avflyttningsbesiktningar när ni säljer er lägenhet. Besiktningen kommer att 
utföras av Anticimex. Vid besiktning  kommer byggnadsdelar som tillhör 
föreningen besiktigas. Besiktningen kommer även omfatta delar som ligger på 
bostadsrätthavarens ansvar såsom eluttag på balkonger och våtrum, badrum och 
spiskopor. När ni ska sälja lägenheten, kontakta områdeskontoret för att boka tid 
för avflyttningsbesiktning. Protokoll från besiktningen lämnas inte ut till vare sig 
säljare eller köpare utan protokollet kommer att användas av föreningen för att få 
en status på lägenheten.  
 
Brandvarnare – det är inte bara vid jul vi tänder levande ljus. Därför är det en god 
idé att göra funktionskontroll av brandvarnare. Glöm inte den gyllene regeln, den 
som tänder ljusen även släcker ljusen.  
 
Oväntade besök – utan att göra stor nyhet av detta, vill vi informera er att under 
den senaste tiden har förekommit personer som har ringt hos boende på 
Ättekullaområdet och uppgett att det är hanverkare och behöver komma in i er 
lägenhet. Vid tillfällen då BRF anlitat handverkare som behöver komma in i era 
lägenheter, blir ni informerade i god tid innan. Samma sak gäller även olika 
försäljare. Handverkare och försäljare ska alltid ha ett väl synligt ID – kort med 
namn och vilket företag de företräder.   
 
Håll stilen – nu när vi är färdigt med ombyggnaden, är det viktigt att vi håller 
stilen. Vad menas med stilen vid detta tillfällen? Jo, vi har några färg nyanser som 
vi måste förhålla oss till. Det är viktigt vi följer arkitektens rekommendationer. Jag 
själv tillhör de som tycker att många färger är bra, men den mångfacetterade 
koloriten får vi ha på gården med många olika blommor och växter. När det gäller 
gardinfärger, färg på vägar i balkongen, solskyddfärg, film på rutorna, markis till 
räckor är det viktigt att vi håller stilen. Bättre att fråga en gång för mycket än att 
inte fråga och eventuellt bidra till något som sticker ut och skapar dålig känsla för 
resten av oss som bor här. Vi har ett gemensamt ansvar för hur våra hus ser ut och 
vilken stil den håller.  
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Att grilla –  vi skulle grilla på jobb för inte så länge sedan, jag fick i 
uppdrag att handla och bland annat handla tändvätska. På grund av att jag inte 
hade mina läsglasögon, gjorde jag en felköp som visade sig att det blev rätt. Jag 
köpte tändgelé. För mig visade sig att denna produkt var lätt att tända, var rök och 
luktfri och dessutom när jag läste, så var den också en naturprodukt. Det jag vill 
framföra här är att när ni ska grilla, välj tändvätska som inte luktar så starkt. 
Grannar kan bli onödigt irriterande på det. Prova tändgelé – T-gul. Glöm inte att 
bjuda grannen på grill – garanterat det blir trevligare, jag testat även det 
sistnämnda. 
 
Sortera mera – styrelsen vill uppmärksamma alla att vi förfarande har stora 
kostnader när det gäller avfallshantering. Vi anser att det finns möjligheter att dra 
ner dessa kostnader, detta, genom att sortera och återvinna mera. Vi ska också 
veta att BRF Runan betalar extra avgifter för sopor som var och en av oss ska köra 
till återvinningscentralen samt för det städning de gör på grund att vi inte slänger i 
rätt sorteringskärl eller att vi slänger vilt i miljöhuset. Vi har ett gemensamt ansvar 
att hålla kostnaderna nere. Vi kan bättre.   
 
Till sist - Det är klart att  styrelsen står för denna skrift. Jag som har författat 
texten, har valt att formulera mig vid några tillfälle i jag form för att få texten 
mera levande.  
 
Fram till nästan Runskrift – önskar vi er allt väl och framgång!  
Glad Midsommar till er alla! 
 
 
 
Styrelsen BRF - Runan 

 
 

 


