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Runan Ättekulla 
 

VÅRBREV -2018  

Till alla Runskriftsläsare!  

Denna runskrift liksom alla andra av våra skrifter kommer att handla om möten, 
samtal, kommunikation och information oss emellan. Det är det som skapar 
samspel och samförstånd.  

Hallå där grannar!  

Det är alltid svårt för mig att författa Vårbrevet. Anledningen är att när man sitter ned för 
att skriva något vid den här tiden, känns det ibland som att man vill krysta fram 
positivism. Det är långt mörkertid, det är grått och kallt, det är kalt och det känns som allt 
vi ser har enbart en färg. Ibland känns att jag och mina medmänniskor är på något sätt lite 
sura, trista och frånvarande. Men inte den här gången.  

Trots denna långa mörkertid har föreningen satt igång 
omfattande arbete på våra gårdar. Många buskar har 
försvunnit och nya plantor är på plats. Stugorna är 
färdigmonterat och kommer snart målas med färg så de 
smälter in i den trevliga och snygga omgivningen. Nya 
sparlampor i hela området är på plats och vi i styrelsen 
inventerar behovet när det gäller garagebelysning men 
även andra gemensamma utrymmen med sparsamma 
lampor. Snygga entré lampor är färdigmonterade och de 
lyser fint framför varje dörr. Vi kommer så småningom att 
sätta igång med renovering av entréer som planerat. Som 
start på det kommer  vi att fixa entré nr 32 som test, där 
vi har möjlighet att se hur det kommer att se ut på våra 
entréer. Så titta på hemsidan eller tv skärmen för att få 
information.  
Denna mörkertid blir ljusare när man träffar nya grannar 
som har kommit till oss. Jag själv har träffat ett par 
stycken som är eld och lågor när de berättar hur trevliga 
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grannarna är och hur välkomna de känner sig i det nya hemmet. Det är 
precis så det ska vara.  

För ett tag sedan fick vår styrelse ett mail från Anders Berg, VD för HSB Nordvästra Skåne. 
I mailet stod följande; ”Hej, på förekommen anledning har jag spenderat en del tid på 
Runan och framförallt träffat mäklare, men även en del boende och det är idel lovord över 
föreningen, hur välskött den är, såväl ekonomi som övrigt, balkongerna blev ett stor lyft 
och när man går där kvällstid ser det så fint ut” Jag kan bara hålla med Anders Berg om 
hur han har upplevt och uppfattat vår förening. Vi har en bra förening, det är bara att 
konstatera det.  

Vi i vår förening är nästan 
som än myrstack, alla har en 
uppgift. Dessa uppgifter kan 
varierar från den ena till den 
andra. Vi i styrelsen till 
exempel har olika 
färdigheter och bidrar till 
styrelsen på olika sätt. 
Likadant med festkommittén 
och även någon 
självutnämnd  kontrollant som otröttligt går runt i föreningen och hittar saker som inte 
alla har sett och som bör åtgärdas. Jag har själv ett par gånger sett medlemmar i vår 
förening som tar kvasten och städar utanför porten. Jag får ofta en känsla att vi alla 
månar om att det ska vara bra hos oss. Detta är helt fantastiskt. Styrelsens mål är att vi 
ska sluta helt och hållet att skriva med feta bokstäver och versaler. Vi ska ha självkontroll 
och alla ska hjälpa till, detta till allas trevnad. Vi som bor på Runan ska lätt veta var man 
hittar den information man behöver vilket vi har lyckats ganska bra med. Vi ska inte ha 
massor med lappar hängande på dörrar och hissar. Det är hemsidan, det är Runskriften 
och det är på Tv skärmen som vi söker information när vi behöver det. Hittar vi inte denna 
information på dessa ställen, då får vi vända oss till styrelsen eller Pontus.  

En sak som definitivt har stor utvecklingspotential är våra miljöhus. Vi måste bli bättre på 
att sortera. Jag tillhör de som tror att det inte hjälper om man skriver hundra affischer 
och lappar med röd text där vi uppmanar folk att sortera. Vi måste bli mer miljömedvetna 
och vi vet att detta är en process för de flesta av oss.  Jag är sten säker på att den dagen vi 
alla blir medvetna om att vi kan dra ner kostnaderna när det gäller sorteringen och att vi 
samtidigt sparar mycket miljö, den dagen kommer vi att sortera mer.  
Häromdagen när jag skulle kasta mina sopor, väl inne i miljöhuset, ser jag en farbror som 
tar ner kartonger från ett sorteringskärl. Jag kunde inte låta bli att betrakta denna 
underbare farbror som långsamt och systematiskt lyfte ner alla kartonger som någon 
hade kastat bara sådär och fyllt hela kärlet med några kartonger. Han tog ner dem, rev 
sönder dem och la tillbaka välpackade kartonger i behållaren. Alla förstår att om vi fyller 
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en sådan behållare med ett par tomma kartonger, då finns det inte mera plats för att 
kasta mycket och få kartongen med den last som vi egentligen betalar för. Det är mina, 
dina och allas pengar som går till sådant. Samma sak gäller framförallt restsorteringen. 
Jag kommer ihåg när jag för några år sedan, utan att vara riktigt insatt i saker och ting, 
kastade en hel dörr i restavfallet. På väg ut, träffade jag en dam som kastade några ilskna 
blickar till mig utan att säga något. Jag gick in i garaget, körde ut bilen, gick in i miljöhuset, 
tog ut dörren och la den i bilen. Den blicken skapade något hos mig. Med detta vill jag 
inte uppmana er att skicka ilskna blickar till varandra, snarare, vi måste prata mera med 
varandra om hur mycket vi kan göra när det gäller sorteringen av våra sopor. Jag har ett 
par gånger pratat med några grannar när jag har sett beteenden som belastar oss alla. Jag 
vill be om ursäkt om någon har tagit illa vid. Jag kommer dock att fortsätta så, trots att 
det blir obekvämt både för mig och andra. Det är av stor vikt att vi förändras och 
utvecklas där vi har möjlighet till det. 

Istället för Runskriftens profil! 

Festkommittén i vilken ingår Maria Esterborg, Lena Windfäll, Gun Lindeborg och Erland 
Andersson, har gång på gång arrangerat trevliga träffar för oss som bor i föreningen.  
Det är till allas glädje att vi har en sådan verksam grupp som gör sitt bästa för att 
arrangera trevliga aktiviteter i vår förening och på så sätt skapa mera social tillvaro för oss 
alla. Det är en hel del som festkommittén har ordnat åt oss. Här kommer några tillfällen; 
Invigningsfest för nyrenoverade Runan i september 2016, Jultallrik, vårtallrik, påsktallrik 
m.m. Allt detta är förekommande tillfällen som skapar glädje åt oss alla.  
 
Varje gång jag hör om julmat, blir jag så exalterad, jag älskar julmat. Jag var mycket 
tveksam om jag kunde vara med i julas trots att jag så gärna ville det. Det är vid årsslutet 
och eftersom jag jobbar och har en hel del bollar i luften blir det alltid svårt att tacka ja till 
sådana tillfällen och vid denna tid. Det är skola, träning, familj och alla mina gäster – så ni 
förstår.  

Den här gången fick jag lite 
hjälp att bestämma om jag ska 
vara med på Jultallrik, Maria  
”beordrade” mig att jag skulle 
vara där. Vilket hon gjorde 
alldeles rätt. Festen skulle 
börja kl. 17:00 och jag var 
sedan tidigare bjuden på en 
annan fest samma dag fast vid 
kl. 20:00. Jag kommer till 
festen i tid och där är nästan fullsatt med trevligt folk. Sätter mig där det fanns plats och 
blir så otroligt väl bemött av mina bordsvänner. Min tanke var att jag inte skulle dricka 
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något denna kväll och det var därför jag inte hade någon dricka med 
mig, dessutom skulle jag till en annan fest lite senare. Nej, så blev det inte, jag blev 
bjuden på dricka och mycket trevligt samtal. Detta ställde till att jag var tvungen att ordna 
förare för att ta mig vidare, men det var värt det. Till detta vill jag lägga att festen blev 
mer festlig med den trevlige underhållaren som fanns på plats. Jag vill tacka alla för denna 
kväll men framförallt vill jag tacka festkommittén som gång på gång arrangerar sådana 
trevliga tillställningar som höjer livskvalitén i vår förening.  

Vi får inte glömma att festkommittén städar och håller våra lokaler intakt dag in och dag 
ut. Träffar ni dem, tveka inte att säga tack, det gör jag av hela mitt hjärta. Glöm inte heller 
att komma med förslag på arrangemang till festkommittén. De är öppna för förslag. Jag 
vill bara säga, stor eloge till vår festkommitté, utan er hade det definitivt varit mycket 
mindre festligt. 

Viktig Information  

Årsstämma! 
 
Glöm inte att det är årsstämma snart.  
 
 
 

 
Smällare och fyrverkerier! 
 
I förra skriften skrev vi följande när det gäller smällare och fyrverkerier: ”Snart är det jul 
och nyår. För många en glädjande stund men för många djurägare en mardröm när det 
gäller alla smällare och fyrverkerier. Vår förening har ett fantastiskt läge att samlas vid 
fältet och dela glädjen med varandra. Det vore förfärligt att smälla inne på gården när vi 
vet att många ägare till dessa söta djur mår riktigt illa bara när de tänker att deras djur 
kommer att skrämmas. Så snälla ni, försök att undvika att irritera varandra” 
Nu med facit i hand, igen, kan vi konstatera att det blev som vi misstänkte. Anledningen 
är att i hela landet och även runt om i världen möts vi av samma beteendeproblem. Nu 
läser vi och hör att lagen om användning av fyrverkerier och smällare kommer att 
skärpas. Men vad kan vi själva göra? 
Svaret på denna fråga har vi alla. Det är jag och du, det är dina barn och mina barn som 
gör detta, även i år har vi blivit rejält trakasserade av en liten grupp ungdomar från andra 
föreningar samt villaområdet. Men återigen, det är viktigt att vi tar ansvar för det vi gör. 
Att vi tänker på grannen, på tanten och farbrorn, på små barn och framförallt på alla våra 
djur som uttrycker sitt missnöje på deras sätt. Så snälla, ha detta i åtanke till nästa år. 
Prata med varandra om att det är inte Ok att smälla raketer och smällare i själva området.  
 

När du renoverar 

Det är mycket viktigt att alltid kontakta områdeskontoret om ni ska renovera kök och badrum 
samt om ni ska göra nyinstallation av el i lägenheten. Det förekommer ofta felaktiga 
elinstallationer i lägenheterna och regler ändras ofta. 
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Vid fel…gör rätt! 
 
Vi har varit tydliga med att meddela tidigare om vad som gäller vid fel i lägenheten och 

vår gemensamma egendom. Detta tål att upprepas. Följande står i våra trivselregler: ”Vid 

eventuella fel ska du ringa felanmälan telefon 042–29 45 46. Alla vardagar på kontorstid 

kommer du till en telefonsvarare där du kan tala in ditt meddelande. Klockan 16.00 – 

22.00 vardagar och klockan 07.00 – 22.00 under helger kopplas du automtiskt till den som 

har jour. Om ett allvarligare fel av akut karaktär skulle uppstå som t ex vattenskador kan 

du mellan klockan  22.00 – 07.00 alla dagar ringa Bravida 0702 – 53 19 42. Gäller fel som 

inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Ej akuta fel som anmäls på jouren debiteras 

bostadsrättsägaren” Det är inte Ok att vi ringer till Bravida om en propp har gått, det är 

inte OK att vi ringer till Bravida om det är halt vid ingången eller i hissen. Städa själv eller 

ring jouren. Det mesta kan vänta till dagen efter eller om det är helg till på måndag. Här 

kan vi spara också, glöm inte att det är dina och mina pengar det handlar om.  

Var söker vi information! 

Prova med http://runan.hsbbrfwebb.se/ jag är säker på att du hittar det mesta där. 
Saknar du något, meddela webbredaktören runan@hsbbrfwebb.se 

 

 
Foto by Ulla Gren 

 
Rastande av hundar 
 
Det är mycket viktigt att vi inte rastar våra hundar inne på våra gårdar. Vi har ett 
fantastiskt läge även för de som har svårt att gå. Det krävs inte mer än hundra meter från 
var du än bor att komma från gården för att slippa detta irritationsmoment. Allra viktigast 
är att inte låta era hundar vara på platser där nya plantor kommer att planteras.  

Ättekullas nya Naturpunkt 
 
Snart är Ättekullas nya 
Naturpunkt som berättar om 
Ättekullas spännande historia 
färdig. Allt sådant berikar vårt 
område, blir mera attraktivt. 
Besök platsen - mer 
information om detta kan du 
läsa på Helsingborgs hemsida.   
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Föreningens nya stadgar och andra viktiga dokument 

Du hittar de nya stadgarna på hemsidan under sidan ”Ekonomi & stadgar”. Filen är 
skrivbar PDF format så du lätt kan ladda ner den på din dator eller smartphone. Behöver 
du en skriftligt variant av stadgarna och inte har skrivare, gå till Pontus så fixar han det.   

Hemsidan (http://runan.hsbbrfwebb.se) 

Vår hemsida är nu i bruk på riktigt. För att sidan ska hålla måttet som vi vill att den ska 
göra, behöver vi nyheter, händelser och bra idéer. Viktigt att veta är att vår hemsida har 
som ändamål att beskriva det som händer i föreningen, att kunna gå tillbaka och se en 
viss historik, att samla viktiga dokument som stadgar, årsredovisningar, skrivelser, 
kallelser och varför inte några fina bilder. Allt som speglar vår vardag men även 
underlättar inhämtning av den information som vi behöver just nu. Bättre att påminna 
oss än att klaga.  

Avflyttningsbesiktningar  

Från och med 2016-01-01 kommer föreningen att utföra avflyttningsbesiktning när ni 
säljer er lägenhet. Besiktningen kommer att utföras av Anticimex. Vid besiktning  kommer 
byggnadsdelar som tillhör föreningen att besiktigas. Besiktningen kommer även att 
omfatta delar som ligger på bostadsrätthavarens ansvar såsom eluttag på balkonger och 
våtrum, badrum och spiskåpor. När ni ska sälja lägenheten, kontakta områdeskontoret för 
att boka tid för avflyttningsbesiktning. Protokollet 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.  

Om Runskriften 

Runskriften är ert informationsblad som kommer att delas ut till alla, detta några gånger per år. 
Var med och skriv någonting till runskriften, det kan vara en dikt, en berättelse eller en tanke.  

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 tillfällen i JAG form för 
att få texten mera levande.  

Stor tack till runskriftens korrekturläsare Mats Jönsson 

Styrelsen BRF – Runan 

 

 


