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Runan Ättekulla 
 

Vårbrev -2019 

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.  
 
Styrelsen önskar nya medlemmar välkomna till brf Runan. Denna skrift, 
Runskriften ges ut fyra gånger om året. Tidigare Runskrifter hittar du på vår 
hemsida: https://runan.hsbbrfwebb.se sedan följer du länken skrivelser. Vi har 
även en Facebooksida som du lätt kan hitta och navigera i om du skriver: 
https://www.facebook.com/hsbbrfrunan.se/. På hemsidan, Facebook som i det 
vanliga mötet, håller vi god ton. vi pratar och kommunicerar med varandra och vi 
löser det mesta. Välkommen/ önskar dig styrelsen  

Hallå	där,	grannar!		
 
Ni kan hålla med mig när jag säger att tiden bara rinner iväg. Så känns det för min 
del i varje fall. Vissa säger att ju äldre man blir desto fortare går tiden – vet inte 
om det stämmer riktigt men något i den stilen borde det vara eftersom jag inte 
alltid är medveten om vart tiden tar vägen.  
 
Häromdagen träffade jag någon som berättade för mig att han har bott i Runan i 
40 år, sedan det sista huset byggdes och föreningen bildades. Det lät som om det 
var evigheter, så många år tänkte jag... Strax efter tänkte jag och ställde frågan till 
mig själv, vänta nu Jashar, hur många år har du bott här? svaret kom ganska 
snabbt. Det har blivit 14 år i Runan och 10 år i Eddan samt c:a 5 år i Dalsland som 
gör 29 år i Sverige och 24 år på Ättekulla som i sin tur även kan förklaras på ett 
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Vårbrev	-	2345	

annat sätt. När jag flyttade till Ättekulla, hade vi 2 små barn och 
idag är det 4 vuxna och ansvarsfulla medborgare (våra barn) och ingen av dem bor 
hemma. En i Stockholm, två i Oslo och en i Linköping medan lägenheten jag köpte 
för 14 år sedan ibland känns som en fotbollsplan, de få stunder jag inte har 
gästerJ  
 
Alltså, Runan var 0 år gammal när min granne flyttade in och 11 år när jag flyttade 
till Sverige. Att leka lite med siffror kan vara kul, det ger mig möjlighet att 
reflektera lite över livet i övrigt, misstänker att så är det för alla, om man kan styra 
tankarna så att det inte blir ångest istället.  
 

 
 
Jag har ofta hört hur mina och dina grannar med stolthet berättar för sina gäster 
om platsen vi bor på och vår förening. Om de möjligheter vi har i vår förening och 
det lyft vi har gjort samt det som är på gång.  
 
Detta var mitt enkla sätt att inleda den trevliga saken som kommer nedan. 
 
Runan fyller 40 år. Jag har många gånger skrivit och beskrivit den känslan jag har 
samt den känslan jag tror att många andra också har, att vi bor på en fantastiskt 
plats, i en välskött förening som ger oss massor med möjligheter. De senaste 5 
året har väldigt mycket hänt i vår förening. Behovet att underhålla och förebygga 
har gjort att föreningen har genomfört stora investeringar i byggnader och lokaler 
men även när det gäller den mänskliga delen, att förstärka samspelet mellan oss 
som bor här. Våra lokaler är oftast bokade med folk som har fester och olika 
aktiviteter.  
 
Vi har fixat fasader, isolering och inglasat balkonger, bytt en del hissar, fixat 
utemiljön, fixat de trevliga lamporna med portnummer framför varje entré, bytt 
till LED-lampor ute och i våra trappor, vilket är både investering i miljön och sparar 
pengar också, totalt renoverat lokalen i nr 16 samt bytt golv i Gula huset, just nu 
byter vi passersystemet som kommer att vara modernt och som fyller alla krav, 
och så småningom byte av entrépartier, vi har tecknat gruppavtal med Comhem 

Egentligen, det viktiga är inte den tid vi tillbringar på en plats, det viktiga är och 
borde vara de minnen vi skapar på en plats och de framgångar vi når. Våra 
enskilda och kollektiva minnen är det som är viktigt. De minnen vi delar med 
varandra och de minnen vi sprider med våra nära och kära. Var och en av oss, 
oavsett hur länge vi har bott här, är en del av denna gemenskap och det 
kollektiva minnet. 
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när det gäller bredband för varje hushåll.  
 
Våra stora planer i den närmaste framtid är att undersöka möjligheterna att 
investera i miljöenergi samt åtgärda det som måste åtgärdas på garagens 
betongytor.  
Allt detta har vi gjort i en tid som varit mycket gynnsam för oss om man tänker på 
ränta. Vi har medvetet och aktivt styrt så att våra lån har mycket låga räntor och 
tro det eller ej, vi betalar mindre ränta idag än vad vi gjorde före alla de ovan 
nämnda investeringarna. Så här händer trevliga saker! 
 
Därför är det så viktigt att vi stannar lite och med stolthet höjer glaset, skålar med 
varandra och gemensamt reflekterar över föreningens 40 år, var vi var, var vi är 
och vart vi är på väg. Det är inte många som har bott här ända sedan byggnaderna 
blev klara, men det finns några stycken. Det är dock inte fel att även de 
nyinflyttade hos oss får lite kännedom om föreningen och det som är gjort. Det 
skapar samspel och samhörighet.   
 
I vår festkommitté, styrelsen, samt i många samtal med de boende och givetvis 
med vår vicevärd Pontus som spindeln i nätet, har vi diskuterat på vilket sätt vi ska 
uppmärksamma detta jubileum. 
 
För några år sedan hade vi en storslagen tältfest då samtliga var nöjda och folk 
pratar fortfarande om det. Något liknande hade vi tänkt denna gången också.  

 
Åter till där vi började, att samlas ihop i sådana sammanhang berikar våra 
kollektiva minnen och ökar samförståndet oss emellan, dessutom njuter vi av några 
trevliga timmar tillsammans med god mat och trevligt sällskap. Vi i styrelsen samt 
festkommittén förväntar oss stor uppslutning denna viktiga dag för vår förening.     

 
 

Lördagen den 31 augusti 2019, kl. 17:00 efter att vi har haft lite förfester och 
några aktiviteter som det framkommer om i informationsbladet, (se sista 
bladet i skriften) startar vi vår grillfest. För att du ska kunna vara med, har vi 
gjort så att man måste anmäla sig och betala 200 kr per deltagare. Anmälan är 
bindande och dricka får man ta med sig. Jag har redan bestämt att jag ska ha 
en hel del så jag kan bjuda på mina bordsgrannar J  
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Viktig Information  

Viktigt	information	angående	fastighetsservicen	
	
Per Johnsson (alla känner Per) har sagt upp sig efter många trogna års arbete hos 
oss. Vi tackar honom för det han har gjort i vår förening. För oss innebär det 
följande förändring: 
 
Varje hushåll i vår förening har fått ett separat informationsblad om 
fastighetsservice. Nedan skriver jag det viktigaste som fanns i informationsbladet:  
 
Nedanstående telefonnummer gäller från och med 2019-03-18 när det gäller 
felanmälan.  
 

- Måndag -fredag kl. 07.00-16.00 HSB Nordvästra Skåne 042-19 95 90 
- Måndag -fredag kl. 16.00-22.00 samt lördag, söndag  och helgdag  

07.00-22.00 föreningsjouren 042-29 45 46 
- Vi akuta fel som inträffar i er lägenheten mellan klockan 22.00 och 07.00 

alla dagar i veckan, ringer ni Bravida. Telefonnummer: 0702 – 53 19 42. 
OBS! det gäller fel som inte kan vänta till kommande arbetsdag.  

Instabox	
 
Nu är vår Instabox installerad och klar på områdeskontoret. Detta är ett 
samarbete mellan Instabox, HSB Nordvästra Skåne, Brf sköldmön, Brf Ättekulla 
och Brf Runan.  Separat information har gått ut till varje hushåll och vi önskar att 
vi utnyttjar detta med glädje. Kan vara skönt att slippa köra till Maxi mm för att 
hämta och lämna paket. Se även information på vår hemsida. 
https://runan.hsbbrfwebb.se  

Comhem	gruppavtal	bredband	
	
Som det står ovan, nu har vi kollektivt bredband från Comhem som startar 1 maj 
2019. I ett separat informationsblad som alla har fått står det mera information 
om detta. Det är dags att avsluta ev. avtal med andra leverantörer om ni så 
önskar.  
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Byte	av	entrépartier	
 
Föreningen kommer att byta samtliga entrépartier. Startar preliminärt i juni 2019. 
Med detta avrundar vi en stor upplyftning av föreningens planerade satsningar i 
underhåll och investeringar.  

Årsstämma	
 
Torsdagen den 25 april kl. 18:00 håller vi årsstämma. Separat inbjudan kommer till 
alla i god tid enligt föreningens stadgar.  Se till att din röst blir hörd. Hjärtligt 
välkomna.  

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.  

Sortera mera! 
 
Det är viktigt att veta, att vi har blivit lite bättre på att sortera. Men vi måste jobba 
ständigt med att bli ännu bättre på detta. Vi kan dra ner kostnaderna mera. Något 
som är mycket önskvärt är att när vi slänger kartonger i miljöhuset, att vi viker 
ihop dessa.  
 
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 32:an. Jag har 
medvetet valt att formulera mig i JAG form vid några tillfällen för att få texten 
mera levande. Styrelsen BRF – Runan 
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Runan fyller 40 år 

 
Vi tänker fira det med stolthet! 

 
Vår förening Runan fyller 40 år, det är dags att med stolthet och tillsammans fira 
med en trevlig tältfest den 31 augusti kl.17:00. 

Vi planerar en grillkväll med möjlighet att välja mellan kött eller fisk. Kvällen 
kommer att vara trevlig där underhållning kommer att komplettera den goda 
grillen.  

 

Detta kostar varje deltagare 200 kr. Vi tar emot betalningen den 6 och den 10 maj 
i Gula huset från kl. 17:00 till 19:00.  

Anmälan är bindande. Ta med dig det du vill dricka och glatt humör. 

Mellan kl. hi:jj till hk:jj blir det balongtwistning!   

Ni är hjärtligt välkomna!  

Styrelsen för Brf Runan med festkommittén!  
 
 


