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Runan Ättekulla 
 

VÅRBREV  

Till alla Runskriftsläsare!  

 

Allra först vill jag förklara följande: Ibland tror jag (vi) att här bor samma 

människor år in och år ut. Man glömmer att folk flyttar in och ut. Vi är en stor 

förening och vi har rätt så stor ruljangs av människor som rör på sig på alla sätt 

och vis. Ibland tar man för givet att alla har läst runskriften, t.ex. så fel kan man 

ha. Med detta vill jag informera alla nyinflyttade att detta blad du får idag är 

föreningens informationsblad som heter Runskriften. Runskriften kommer ut 4 

gånger om året, en gång per årstid, därför heter de efter årstider också. Skriften 

hade kunnat komma ut oftare om jag hade fått lite hjälp av alla förmågor som 

finns bland er. Vårbrevet kommer nu fast våren känns väldigt långt borta nu när 

det är minus 3 grader och det känns som minus 14. Hur som helst, tanken med 

bladet är givetvis att informera, förklara men framförallt inspirera och skapa 

gemensam känsla, även du som är nyinflyttad är förstås mycket välkommen att 

bidra med något inspirerande. Jag vill dock meddela att jag tar inte emot någon 

skrivelse om du vill klaga eller säga något dumt om din granne. 

Denna runskrift kommer att handla en hel del om att titta framåt och se 

möjligheter. Vi har all anledning att göra det. Renoveringar vi har gjort, planer 

med entréer, se över gröna områden, renovering av tvättstugor och byte av hissar 

är några saker som vi tillsammans måste se över och ta ställning till. En annan sak 

som är mycket viktig är att dagarna blir längre, ljusare och förhoppningsvis 

varmare också. 

Jag glömmer aldrig min första vår i Sverige för 26 år sedan. I början av våren när 

solen tittade fram, kunde man se många människor sittande eller stående, lutande 

mot en vägg, helst där det var vindstilla, med hakan uppe i jakt på några varma 

solstrålar. Jag funderade förstås då, vad gör dessa människor? Det var en  

intressant upplevelse tyckte jag då. Att jag tänkte så, beror kanske på att vintrarna 
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 VÅRBREV 

där jag kommer ifrån var kortare. Den mörka tiden i Sverige är 

oändlig kan vi tycka, trots att vi har haft en fantastisk höst och även vinter för den 

delen.  För mig tog det inte så lång tid att göra detsamma själv och börja förstå 

detta ”konstiga” beteende som svenskarna hade. Jag tror att jag blev fullständigt 

svensk (integrerad i det svenska samhället) samma vår som jag anammade detta 

beteende. Vi människor har enormt behov av värme, solvärme, trevliga samtal  

eller kanske rent av bemötande som skapar värme hos din medmänniska.  

Den 25 januari arrangerade styrelsen två informationsmöten med de boende. Det 

var många som var med. Till grupp två vill vi skicka ett stort tack, för att ni stod ut 

med det larmhaveri som vi blev utsatta för. Styrelsen har undersökt saken och vi 

tror starkt att det var Pontus (vår vicevärd) som låg bakom det, vi vet dessutom 

varför!? Han skulle testa vårt tålamod , men där fick han. Ju mer larmet tjöt 

desto fler blev vi. Ni som var på mötet, förstod att mötet handlade om att se vad 

som återstår att komplettera det vi började för 2 år sedan med renovering av 

balkonger, fasad, betong och byte av fönster. Ni som missade mötet, 

informationen handlade om att göra kompletterande satsningar och det  på 

entréer och våra gröna områden. Styrelsen kommer att komma med information i 

god tid om detta. Vi har framför oss en hel del att se fram emot. En viktigt punkt 

som kom upp under mötet var ordförandes information om att vi har hållit i 

plånboken ordentligt när det gäller det stora projektet. Vi ligger några miljoner 

kronor under den planerade budgetplanen och ränteläget har varit mycket 

gynnsamt för våra satsningar.  

Under våren kommer föreningen att ha sin årliga stämma, närmare bestämt den 

26 april. Styrelsen kommer i god tid att informera medlemmarna om mötet samt 

dagordningen för stämman.  

VÅR PROFIL – Åke Kjellsson 

I förra brevet aviserade jag en nyhet i Runskriften som heter ”Vår profil”. Det är 

många som bor i vår förening, det gör oss nästan som en värld i miniatyr. Här bor 

folk som har haft och har olika yrkesbakgrunder, kommer från olika 

uppväxtförhållanden, från olika miljöer och olika kulturer och folk som har bidragit 

till samhällsutvecklingen på olika sätt. Bland de som bor hos oss är en som stolt 

bidragit till fred i två olika länder på två kontinenter. Det är en möjlighet att via 

Runskriften försöka lyfta upp människor i vår närmaste omgivning som bär med 

sig olika erfarenheter och som är beredda att dela med sig åt andra av sina 

minnen och erfarenheter. För denna gången tackar vi Åke! 
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Jag träffar många grannar och försöker alltid vara social och prata med alla så 

mycket jag kan, alltid försiktigt så att jag inte överdriver med det.  Dessa samtal 

ger av erfarenhet mycket energi och trivselkänsla i längden.  

Denna korta berättelse har sin början den 24 oktober förra året. Jag var på väg 

hem och vid 32 ans port, träffar jag en uniformerad man med den blåa baskern 

som stolt gick mot parkeringen. Det var min (och givetvis din) granne Åke Kjellsson 

som var på väg till Mariakyrkan på den årliga FN-gudstjänst som heter ”Musik sju 

över sju”. 

Åke är en stabil, trevlig, social och alltid positiv man. Vi träffas ofta och vi har alltid 

något att prata om. Åke som 20 åring Landskronagrabb tog värvning i lumpen. När 

han fick första möjligheten, anmälde sig Åke frivillig för att tjänstgöra som FN 

soldat i Ghaza. Han har mycket att berätta om den tiden. Risker och faror i 

tjänsten var inte få, men även glada stunder och det fina samarbetet med 

befolkningen sitter fast i hans minne.  

Den VIII – e bataljonen som Åke ingick i, blev känd för sin effektivitet, disciplin och 

förmåga att hantera konflikter och skapa förståelse och fred i Ghaza. När 

oroligheterna bröt ut i Kongo, var det klart att man skickar ditt de bästa 

soldaterna och den effektivaste bataljonen som fanns. Den 20 juli 1960, med Dag 

Hammarskjölds (FN generalsekreterare 1953 - 1961) begäran och konungens 

tillåtelse, flyger 635 svenskar från Ghaza till Kongo för att hjälpa det nya landet 

som reste sig ur kolonialismen. Sverige blir ett av de 27 länder som hjälper till med 

freden i Kongo och Sverige blir det mest respekterade landet där.  

 

                                         

Jag själv kommer från Balkan och det var inte länge sedan det var krig där. Det är 

kanske därför jag alltid har varit intresserad av att följa utvecklingen i världen. Till 

detta kan jag tillägga att svenska FN soldater stolt har bidragit till freden på 

På bild, Åke Kjellsson 1960 som FN 

soldag och 2016 som Veteran samt 

Försvarsmaktens medalj! 



 

 

 

 

                   RUNSKRIFTEN NR  5 

 

4 

R
u

n
sk

if
te

n
 n

r 
5

 

 

 

 

 VÅRBREV 

Balkan, där jag kommer ifrån. Sverige har alltid haft bra rykte runt 

om i världen för sina insatser för fred, en av dem som bidragit till detta är min 

granne Åke Kjellsson.  

Kontakten med Åke har inspirerat mig att läsa och bläddra i böcker, tidskrifter och 

fotoalbum som har med Sveriges utlandsstyrkor att göra. Jag vet att Sverige har 

haft soldater runt om i världen under många decennier. Listan på länder som våra 

soldater har tjänstgjort i och riskerat sina liv för att skapa fred är lång. Listan är 

tyvärr ganska lång även på de som har stupat på olika sätt under alla dessa år. Jag 

hade all anledning att utforska lite kring våra soldater som stupat runt om i 

världen under FN flaggan. Följande stod på försvarsmaktens hemsida om de 

stupade under tjänstgöring: ”Sedan 1956 har 82 svenskar avlidit under 

tjänstgöring i utlandsstyrkan. Av dessa var 81 män och en kvinna. En minoritet, 17 

män, har stupat i strid. Resten har råkat ut för olyckor eller avlidit av andra 

orsaker. Termen tjänstgöring omfattar även ledig tid under ett uppdrag 

utomlands”  

Min granne Åke var i två länder, på två 

kontinenter, gjorde sin tjänst, hjälpte till och 

kom tillbaka till Bärnstensgatan. Jag är 

tacksam att kunna möta Åke ofta och prata 

om hur bra vi har det i Sverige och i vår 

förening. Kul med trevliga grannar.  

Varför skriver jag om Åke, undrar någon 

säkert. Svaret är givet, tycker jag. Bland våra 

grannar finns det erfarenheter, färdigheter, 

kunskaper och mycket som kan vara trevligt 

att dela med varandra som vi alla kan ha nytta av, om inget annat ett trevligt 

samtal, ett trevligt möte. Jag har några gånger hört att det är ungdomar som går 

på Ättekullaskolan som inte uppför sig som de ska när de rör sig på vårt område. 

Vi har pratat med skolan och de ser mycket fram emot att kunna ta emot 

medlemmar från vår förening som berättar om sitt arbetsliv, erfarenheter och om 

vår förening. Hör av er till mig om någon skulle vilja besöka skolan och ha en kort 

föreläsning i en klass mm.  

I vår strävan att ha en förening där förståelse och respekt för varandra präglar 

våra vardagar uppmanar jag er alla att ta hand om varandra och lyfta allt fint som 

finns hos din granne. Jag kan garantera att det finns mycket av det i vår förening. 

Det hade varit mycket trevligt om Runskriftens ”Vår profil”, blir en stående punkt 

Här kommer några rader av Balladen om den 

blå baskern och sjungs av Anita Lindblom. 

(sök på Youtube, det är en vacker låt) 

Krig och död, ett fjärran land, 

gråt och svält, ett land i brand. 

Men i sken från en handgranat, 

i basker blå stod en svensk soldag. 

Han kom dit från sitt land i nord, 

att få slut på krig och blod….. 
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på varje Runskrift. Därför uppmanar jag dig att 

anmäla dig eller någon som du tror är villig att dela 

sina erfarenheter med oss andra.  

Tacksam att jag fick lära känna dig Åke Kjellsson!  

 Viktig information  

Föreningens trivselregler: rubrik ”Borra och 

hamra”, ändras till följande; Visa hänsyn till dina 

grannar och tänk på att du inte borrar eller hamrar 

innan kl. 07:00 och efter kl. 20:00 på vardagar. 

Innan kl. 09:00 och efter kl. 17:00 på lördagar. På 

Söndagar och helger borrar och hamrar vi inte alls. 

Du har en skyldighet att meddela dina grannar 

innan du startar större renoveringsarbeten där det 

används slagborr –och slagmejlar. Självklart får du 

inte störa dina grannar genom att hålla väsen på 

annat sätt. Jag tror att Pontus kommer att lägga en 

notis på våra skärmar ett par veckor framåt.   

Föreningens hemsida – I förra Runskriften skrev 

jag om att det kommer att bli en ny hemsida. Den 

nya hemsidan har följande adress: 

http://runan.hsbbrfwebb.se/  och kommer att bli 

komplett fram till maj månad. Vi har börjat jobba 

med den men det kommer att ta lite tid. Jag skulle 

uppskatta om du har eller fångar en fin och 

talande bild att dela med mig.  

Möt styrelsen – sista tisdagen varje månad finns 

styrelsen (eller del av styrelsen) i gula huset. Du är 

välkommen att vara med och  ta en kopp kaffe 

med oss.  

Ny hastighet i området - Ny hastighet som gäller 

på Bärnstensgatan. Numera är det 40 km/tim. nya 

skyltar är uppsatta  

Renovering av tvättstuga 

nr 16 – som ni har märkt 

så har vi renoverat 

tvättstuga nr. 16. För oss 

ställs det krav att hålla den 

snygg och fräsch och 

verkligen ta hand om allt vi 

har investerat. Skickar 

några bilder så ni kan se 

hur det var och hur det 

blev. Allt blir bättre hos 

oss! 

 

 

 

 

 

 

http://runan.hsbbrfwebb.se/
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Lokal - Det gula samlingshuset vid 22 är numera tillgängligt, kom 

gärna med förslag om aktiviteter där.                      

Rastandet av hundar på kvällstid – När ni är ute och rastar era hundar, var vänlig 

och ha lampa med dig samt håll hunden nära dig. Vi skriver detta på grund av att 

folk som är ute och rastar hundar har svårt att se när det är så mörkt ute. En liten 

lampa kan förhindra att en annan snubblar och skadar sig, men även att undvika 

att trampa på något som inte luktar gott   

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.  

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.   

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

alla, detta några gånger per år.  

Till sist - Det är föreningens styrelse som står för denna skrift. Jag som har 

författat texten, heter Jashar Berisha och bor i 32an. Jag har medvetet valt att 

formulera mig i JAG form för att få texten mera levande.  

 

Med detta vill Runans BRF styrelsen önska er allt väl! 

Styrelsen BRF – Runan 


