
 

 

RUNSKRIFTEN NR  3  

              September 2016 
 

 

R
u

n
sk

if
te

n
 n

r 
3

 

 
 

 

Runan Ättekulla 
 

Höstbrev  

Till alla Runskriftsläsare!  

Ja, alla runskriftsläsare, nu är det dags igen med lite information och lite snack 

innan löven faller, lite höstsnack om det som har hänt och stolt blicka framåt mot 

en eventuellt vit vinter. Stämma av som man säger.  

Som vi alla har märkt, tiden går och bostadsrättsförening Runan blir vackrare med 

tiden. Ärren har börjat leka försvinna och tant Runan är nu en ståtlig dam som 

lyser i solsken bland alla andra. Det är lite till vi ska satsa på denna dam.  

Det är yttre miljö och våra entréer som återstår. Föreningen har kontaktat 
arkitekter för att se över ombyggnad av entréer och yttre miljön.  
Förhoppningsvis kan konkreta förslag visas vid ett stort möte i höst, 
information till er kommer i tid.  

När det gäller yttre miljön vill jag berätta för er som inte vet att vi fick en present 

från arkitekten,  Anders Lundin, äppleträdet ”Katja” som planterades den 13 

september 2016. Så vi har smygstartat med detta   

Slutbesiktningen av vårt ombyggnadsprojekt var den 14 september och 

entreprenaden är godkänd. Fortfarande träffar man olika hantverkare som är på 

väg hos någon av oss för att fixa det som fixas ska. När ni läser detta kan det 

hända att dessa hantverkare (snygga för vissa och besvärliga för andra) är redan 

klara med hela ”att-göra-listan”, det kan också hända att arbetet fortsätter ett tag 

till. Hur som helst meningen är att det ska bli så bra som det är tänkt att bli.  

De har nu tre veckor på sig att fixa alla de markeringar som besiktningen har 
kommit fram med.  

Ombyggnadstiden har känts extra lång för oss alla med alla byggarbeten och alla 

byggbråte runt omkring på våra gårdar, fast det är inom den tidsramen som var 

avsett för projektet. Oavsett allt, så känns det som om vi är framme, i alla fall 

nästan framme.  
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 Höstbrev 

Medan jag skriver sitter jag ute på balkongen och njuter av denna 

fantastiska septembermånaden vi har fått. Det är bättre än Spanien som mina 

grannar åkte till dagen efter vår stora fest . Det är nästan som på beställning att 

vi fått detta väder. En annan aspekt av vädret kan vara att det är inte bra med 

tanke på den miljödebatt som pågår runt om i världen om den globala 

uppvärmningen mm. Den delen av miljödiskussionen får vi  lyfta vid ett annat 

tillfälle, nu vill jag banne mig njuta av min balkong och denna sommarvärme.  

Här om dagen var jag ute på en promenad. Eftersom vädret är så fint som det är, 

är det ovanligt mycket folk som spacerar runt våra hus. Ett par hade stannat och 

de tittade med nyfikenhet på våra balkonger och fasader. Jag såg det och kunde 

inte låta bli att fråga de om vad de tyckte om ombyggnaden. Jag fick ett fantastiskt 

svar; ”det har blivit så snyggt, det känns rätt att ta en promenad bredvid era 

byggnader och se vilken lyft ni har gjort. Samtidigt så njuter vi att komma lite i 

höjden för att se havet, Ven och även Danmark. Vi kommer att flytta hit så fort vi 

får möjligheten till det”, sa dessa goda människor. Jag tror att det är så folk som 

kommer till oss ser på oss och vill komma till oss. Kort sagt, hela världen är 

avundsjuka på oss   

 

Grillfesten 

Den 10 september kunde minst 270 personer uppleva en fantastisk dag och kväll. 

Dagen var solig och behaglig. Mot kvällen började folk strömma in till festältet 

välklädda och laddade med olika sorts drickor i sina påsar och måttligt med leende 

på läpparna. Det var många som hjälpte till.  Vid sidan av tälten stod en hel del 

rullatorer parkerade och markerade med ägarnas namn. Det var härligt att se så 

många äldre, medelålders män och kvinnor men även barn komma till festen. För 

dem som hade svårt att hämta sin mat, blev serverade den goda maten som 

erbjöds denna kväll. Maten var helt suverän och det räckte till alla. 

Gourmetgrillaren hade kommit redan på morgonen och det doftade grillat ändå in 

i mitt vardagrum. Innan festen började, stod Skromberga-Bjuvs blåsorkester på 

plats och spelade för oss alla. Medan Skromberga-Bjuvs blåsorkester spelade och 

grillmästaren penslade köttet i den heta grillen, fixade Görans Mix de sista 

sladdarna inför kvällen. Så började det. 

Görans Mix skapade riktigt bra stämning för oss alla, det blev även en runans låt;  
We are all the winners, We are all the best, Runan är ju gänget som vi gillar mest, Så ta nu alla 

glasen och häng med i denna sång, För Runan är ju gänget som alltid är på gång. 
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Höstbrev   

Lite senare vår egen Lennart Pettersson tillsammans med två andra vänner sjöng 

och höjde rejält stämningen med ”Ullaredvisan” för att avsluta med en annan låt 

som fick mig och en hel del (jag tror alla) att ha ont i magen av skratt. Tack Lennart 

för din insatts.  

Klart att det blev även dans av hög kvalité, själv fick jag lära några steg och ju mera 

jag drack desto mera tyckte jag om mina danssteg .  vi skildes åt denna kväll, 

trötta men med stora leende på läppar och helt uppfyllda av glädje och belåtenhet 

(troligtvis uppfyllda även av det vi drack) Medvetet frågade jag många denna kväll 

om vad de tyckte om kvällen. Alla tyckte att detta är något vi behöver i vår 

föreninge. Jag vill garantera er att detta kommer att lyftas som en punkt på nästa 

föreningsstämma.  

Denna fest hade inte blivit av utan det  hårda arbetet som festkommittén har 

gjort. Jag vill skicka en stor tack till festkommittén och till alla som på ett eller 

annat sätt har hjälpt till att festen blev av.  

Festen fortsätter , vi vill undersöka intresset om att anordna en 
eftermiddag/söndag med ”tedans” eller något annat i samarbete med 
restorangen Milano, ni är välkomna med egna förslag till Pontus.  

Med detta vill styrelsen önska er alla en härlig höst!  

 

Viktig Information  

Samarbete - Styrelsen har tagit initiativ att inleda samarbete med skolan. Vi 

kommer att besöka alla klasser på Ättekullaskolan för att informera elever om 

vår/a förening/ar. Vi har redan haft samtal med rektorn. Det är via samtal, 

diskussion och information vi skapar förståelse, empati och samarbete. Därför är 

det viktigt att vi pratar med ungdomar som rör sig i våra områden. Det är mycket 

viktigt att ni informerar Pontus om ni ser något eller märker något som inte är bra. 

Jag skulle vilja be er att vara återhållsamma med att skälla ut ungdomar, det 

brukar inte hjälpa värst mycket   

Ny hastighet i området- Ny hastighet som gäller på Bärnstensgatan. Numera 

är det 40 km/tim. nya skyltar är uppsatta.  
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 Höstbrev 

Lokal - Den gula samlingshuset vid 22 an blir tillgängligt under 

oktober månad, kom gärna med förslag om aktiviteter där. 

 

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.  

 

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.  

 

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.   
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Höstbrev   

Om Runskriften - Runskriften är ert informationsblad som kommer att delas ut 

till alla, detta några gånger per år.  
 

Till sist - Det är klart att  styrelsen står för denna skrift. Jag som har författat 

texten, heter Jashar Berisha och bor i 32an. Jag har medvetet 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!  

 

 

 

Styrelsen BRF – Runan 

 

 

 


