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Runan Ättekulla 
 

Vinterbrev   

Till alla Runskriftsläsare!  

Denna runskrift kommer att handla en hel del om möten, samtal, kommunikation och information 

oss emellan.  

Jag vill inleda denna Runskrift med att tacka er 

för all respons jag har fått sedan förra 

Runskriften. Jag har mött många grannar som bor 

i föreningen som kommit fram och tackat mig för 

Runskriften.                                                                             

”Det är trevligt att läsa det du skriver” sa en 

kvinna, ”det finns stavfel men vadå, det är härligt 

att läsa det du skriver. ”Det skapar glädje” sa en 

annan, ”tack snälla du för runskriften” är några av 

alla kommentarer som jag fått under hösten när 

det gäller runskriften”. ”Jag förstår ingenting av 

det du har skrivit” (var en kommentar, jag vet att 

det sista var på skoj, så dålig på svenska kan han 

inte vara ) 

Ni ska veta att jag blir mycket glad av all respons 

och konstruktiv kritik. Det är glädjande för mig att 

kunna vara med och skapa lite 

samhörighetskänsla i vår förening, även om detta bara är en liten del. Svårigheten 

för mig blir att denna respons gör att kravet höjs på mig för att kunna hålla denna 

standard i längden. Det blir svårt, men jag ska försöka hålla måttet så gått det går. 

Känner ni att jag börja svikta, då hjälper ni mig.  

Häromdagen på väg ut från trettiotvåan, möte jag ett ungt par som kom fram 
till mig. ”Vi ber om ursäkt att vi hörs så mycket, vi har precis flyttat in och vi 
ska renovera hela lägenheten, det kommer att betyda att ni hör oss när vi 

Hjalmar Gullberg, svensk poet 

skrev denna  poesi som jag vill 

dela med er ”Människors 

möte”:  

Om i ödslig skog                                                                                                                                                      

ångest dig betog,                                              

kunde ett flyktigt möte                                                                                                                                                                                        

vara befrielse nog 

Giva om vägen besked,                                                                                                                                                                                      

därpå skiljas ifred:                                                                                                                                                                                   

sådant var främlingars möte                                                                                                                                                                                   

enligt uråldrig sed. 

Byta ett ord eller två                                                                                                                                           

gjorde det lätt att gå.                                                                                                                                                                                 

Alla människor möte                                                                                                                                                                                 

borde vara så.                                                                                                                                                                                                  
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 Vinterbrev 

renoverar”. Vi hoppas att vi inte skapar irritation och besvär 
hos er grannar, sa de. Här finns inget att be om ursäkt för, svarade jag. Ni är 
välkomna hos oss och säg till att ni håller de arbetstider och regler som 
föreningen har fastställt. Säg till om ni behöver hjälp med någonting, svarade 
jag vidare. Detta ledde till att vi hade ett trevligt snack grannar emellan. 

Varför skriver jag detta, undrar någon. Väldigt enkelt tänker jag. Att flytta är något 

stort i ens liv. Att komma till ett nytt bostadsområde och bli bemött med respekt 

och trevlighet av grannar, skapar bra känsla och engagemang.  Att känna 

samhörighet med människor och platsen där du bor skapar trygghet och vilja att 

bidra med massor med trevligheter tillbaka. För detta unga par, tror jag, betyder 

det en hel del att inte bli bemött med pekfingrar och arga blickar. Just därför, 

önskar jag/ vi det unga paret och alla andra som kommer till oss, Välkomna till 

Runan och Runskriften.   

Personligen tycker jag att det är ganska härligt att hitta olika mötesplatser och 

kommunikationsmöjligheter hela tiden. Kommunikation kan se väldigt olika ut. 

Man kan stå en stund och prata med en tant eller farbror som står och väntar på 

färdtjänsten som tyvärr blir försenad rätt så ofta, ett par som kommit från en kort 

eller lång promenad, någon som har varit ute och rastat hunden i skogen, prata 

med en farbror som har bekymmer med att öppna inglasningen på balkongen 

eller grinden, eller med någon som är på väg att handla. Oftast blir det mycket 

trevliga samtal men det kan även hända att man diskuterar saker som har nyanser 

av bekymmer. Det är så det ska vara.  

I styrelsens strävan att försöka skapa mötesplatser och fortsätta med samtal och 

diskussioner är att vi kommer att stå till ert förfogande en gång per månad, dvs, 

varje sista helgfria tisdag från kl. 18:00 till 19:00 i gula huset. Information kommer 

att placeras på skärmen så håll ett öga på skärmen vid entrén. Vi bjuder alltid på 

kaffe.  

En annan mötesplats blir även det att kyrkan kommer att bedriva lite verksamhet i 

gula huset där alla är välkomna. Titta in, det kan blir rätt så trevligt och fridfullt.  

På tal om bekymmer som vi ibland pratar om med varandra, är att ibland är det 

ungdomar som befinner sig på vårt område och ställer till med oreda. Det är dock 

väldigt litet av denna varan hos oss, vilket vi är glada för. Oftast uppför sig 

ungdomarna på ett fint och väluppfostrat sätt.  

Här om dagen bjöd jag min granne på kaffe. Han berättade hur några 
ungdomar hade ”lånat” postmopeden och kört vilt runt i området. Ett sådant 
beteende skapar bekymmer förstås, för oss alla som bor i området. Ingen vill  
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se sådant. Grannen berättade att han gick raka vägen till dem och ställde 
frågor och krävde att de uppför sig. Efter en stunds konversation och samtal 
dem emellan, bad ungdomarna om ursäkt och förhoppningsvis kommer detta 
inte att upprepas. Jag tycker att det är alltid storslaget att få en unge att 
reflektera och be om ursäkt för det han eller hon gör som inte är bra.  Vägen 
till framgång och förändring går via samtal och förståelse.  

Under ganska lång tid har jag jobbat med ungdomar och människor som bor på 

många områden i Helsingborg. Det är sällan det finns något område som är så 

lugnt som vårt, därför är det viktigt att alla hjälps åt för att behålla detta lugn och 

utveckla trevliga och framgångsrika möten och mötesplatser. Att samtala och 

kommunicera med våra ungdomar på ett fint sätt, är garanterat det bästa sättet 

att förebygga problem och dåligt beteende.   

 Att lyssna på ett bekymmer och kunna lyfta upp detta med de du kommunicerar 

med, i förhoppning att det blir en förändring eller förbättring är det vi ska sträva 

efter hela tiden.  

     Ett exempel är att det finns boende som blir smått irriterande över att någon 
eller några rastar sina hundar på gräsmattor. Vi har så mycket natur och skog 
runt omkring där de flesta rastar sina hundar. Det finns faktiskt barn som leker 
på våra gräsmattor. Både barn och deras föräldrar ska känna att det är fräscht 
och snyggt på våra gräsmattor så att man kan låta sina barn leka där. 

Kommunikation och information är något som nuvarande styrelse lägger stor vikt 

vid. Här nedan kommer lite information som kanske någon av er har funderat 

över. Vi vet alla vad som är gjort på våra lägenheter, men eftersom vi är ett stort 

kollektiv och vi har mycket gemensamt även investeringarna så är det kanske 

intressant att veta hur mycket vi har gjort som förening. Jag är ganska säkert på 

att alla som bor i vår förening vet hur mycket pengar vi har satsat på renoveringen 

fast slutnotan är inte framme än. Men låt oss leka lite med siffror för att skapa en 

bättre bild av våra investeringar.  
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Vi har bytt c:a 1913 fönsterpartier, 

balkongräcken är nästan 2 km (1981 

m), vi har satt upp 3500 kvm 

cemberitskivor som finns på 

entréplan och ”burspråken”, de vita 

cemberitskivor som finns på 

”topparna” och mellan fönster på 

norrgaveln utgör c:a 370 kvm, 

maxealbehandlingen som är på 

utsidan av balkongskärmarna och  

 

 

balkongstöden på entréplan är c:a 

2650 kvm, vi har i tilläggsisolerat 

”burspråken” med stenull, 

vindskyddsduk och västkustskiva c:a 

2300 kvm, 4800 kvm av 

vindsblälklagen är tilläggsisolerat 

med lösull.  

Det här är bara lite data på allt som 

vi har investerat under de senaste två 

åren. 

Jag vill önska er allt väl i livet, fred, frid och kärlek till er alla, 

även till de som rastar sina hudar på våra gräsmattor. JB 

 

Viktig Information  

Föreningens trivselregler som du får idag tillsammans med Runskriften är något 
som vi i styrelsen har bearbetat för att göra den lättare att läsa och förstå. Vi har 
tagit bort en hel del upprepande ord och skrikande bokstäver och försökt få en 
logiskt följd i alla punkter som framkommer i dokumentet, trivselregler. Vi har 
även tänkt på att trivselregler ska vara ett snygg och inbjudande dokument som vi 
alla respekterar och diskuterar/debatterar på ett rätt sätt. Var snäll och spara 
dokumentet. Låt den som tar över din lägenhet veta att Trivselregler finns i 
lägenheten och att det är ett viktigt dokument som är till för allas trevnad. 
Återkom gärna med era synpunkter.  
 
Föreningens hemsida kommer att fräschas upp. Vi kommer att få en ny snygg 
hemsida, tror vi. På hemsidan kommer vi att lägga bland annat olika dokument 
som, trivselregler, stadgar, runskriften, vi kommer att uppdatera hemsidan och 
följa olika händelser i föreningen med bild och text. Vi kommer att behöva fina 
gamla och nya bilder. Jag vill tro att bland er finns det folk som har sparat snygga 
bilder på området. Spara dem och dela med mig när tiden är inne. Jag kommer att 
höra av mig på något sätt när vi börjar snickra på den nya hemsidan.  
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Halka! Vi uppmanar er att vara försiktiga nu när det börjat bli halt. För att minska 
denna risk, gör föreningen ett försök att salta ingångar och garagetrappor med ett 
nytt medel som heter ”ZeoFriction”. Detta är ett miljövänligt medel som inte 
förstör betong, träd och annan växlighet. Detta har även effekten att vid plus 
grader inte bli halkigt som fallet är med salt. Vi startar i det lilla på grund av 
kostnader. Vi kommer att utvärdera utfallet och vi tar gärna emot respons från er 
när det gäller detta.  
 

Ny hastighet i området- Ny hastighet som gäller på Bärnstensgatan. Numera är 
det 40 km/tim. nya skyltar är uppsatta.  
 

Lokal - Den gula samlingshuset vid 22 är numera tillgängligt, kom gärna med 
förslag om aktiviteter där.  
 
Avflyttningsbesiktningar - Från och med 2016-01-01 utför föreningen 
avflyttningsbesiktningar när ni säljer er lägenhet. Besiktningen kommer att utföras 
av Anticimex. Vid besiktning  kommer byggnadsdelar som tillhör föreningen att 
besiktigas. Besiktningen kommer även 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. 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 – Julen är snart här. Tittar man runt kan man se att det har börjat 
att ljusna i våra snygga fönster och på balkonger med glitter och ljus. Visst är det 
härligt med Jul. Men Julen har även sina dolda risker. Tänk igenom risker och gör 
en kontroll av brandvarnaren. Se till att du släcker ljusen när du går ut. Glöm inte 
den gyllene regeln, att den som tänder ljusen även släcker ljusen.  
 
Sortera mera - Styrelsen vill uppmärksamma alla att vi fortfarande 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 den städning som görs 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.   
 
Vår Profil - Jag ska göra ett försök att från och med nästa Runskrift, starta med 
något som jag valt att kalla ”Vår profil”. Till nästa numer har jag valt att skriva om 
en av våra grannar som stolt representerat Sverige på olika kontinenter. Som ni 
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märker, så vill jag skapa lite nyfikenhet förstås. Ni får gärna undra 
lite vem kan det vara. Har du någon du vill lyfta upp som ”Vår profil” hör av dig till 
mig. Det kan vara ett bra sätt att lära känna varandra. En profil kan vara  vem som 
helst, en hårt arbetande man eller kvinna, en fd eller nuvarande idrottare, en fd 
brandman eller lärare, en ungdomsprofil, det kan vara vem som helst. Vi går och 
bär med oss våra historier och det kan vara mycket trevligt att kunna dela det med 
andra. Dela det med de du träffar dagligen, dina grannar.  
 
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.  

 
 

Styrelsen vill via Runskriften önska er: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Styrelsen BRF – Runan 


