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Runan Ättekulla 
 

Sommarbrev -2017  

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.  

Efter varje Runskrift har jag förstått hur viktigt det är att vara försiktig med ord. 

Hur nyanserar vi saker och ting när vi skriver? Hur lägger vi fram ett bekymmer 

eller en tanke och balanserar för att med ord skapa en känsla och bidra till 

samförstånd och samhörighet. Ur den synvinkeln är det inte lätt att hålla i pennan 

och författa denna skrift. Rädslan att av 

oförsiktighet skapa en dålig känsla gör 

att pennan stannar ofta. Då läser man 

igen och igen och sedan fortsätter man 

för att hela tiden komma tillbaka och på 

det viset skapa den balans som gör oss 

nöjda. Det är kanske därför Runskriften 

har blivit så väl mottaget av många – 

vilket alltid ställer högre krav på att hålla 

ribban på samma nivå.  

Samma sak gäller när det är direkt 

kommunikation med människor. Hur vi pratar och vad säger till varandra. Jag har 

jobbat i skolan i många år, det finns något magiskt i  att kommunicera med barn 

och ungdomar. För min del ger ungdomar energi  (tar mycket energi också för den 

delen) särskild de som går på högstadiet. De har en förmåga att fylla en med 

energi, liv och glädje. Under mina 20 års arbete med ungdomar, jag har aldrig 

stött på en omöjlig unge. Omöjlig till förändring och hopp för framtiden. Jag ser 

dessa ungdomar som en fantastisk möjlighet för vårt land och vid nästan varje 

möte jag har med dessa ungdomar, blir jag mer övertygad om att vår framtid är 

säkrad. Att samtala med våra ungdomar, är en härlig upplevelse.  
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Sommarbrev - 2017 

 

Dessvärre är det vi vuxna som ibland inte hänger med i svängarna och missar så 

mycket av ungdomarnas värld. Vi vuxna kan uppleva ungdomar som besvärliga, 

jobbiga, hotfulla, respektlösa och till och med som en fara för vårt samhälle. Visst 

finns det vilsna själar som rör sig runt om i olika områden och ställer till med 

oreda, bekymmer och problem. Det sista händer ofta i de områden där det inte 

finns någon kommunikation och samspel generationer emellan.   

Jag vill definitivt inte bli ungdomarnas advokat men jag tror att i vårt samhälle, 

allmänt, saknar vi verktyg för möten med ungdomar. Det har blivit en så stor klyfta 

mellan oss vuxna och ungdomar.   

Detta vill jag illustrera med ett kort exempel från vårt område. I ett år har jag och 

vi i styrelsen försökt  få igång sammarbete med skolan, alltså sammarbete med 

vuxna som jobbar i skolan. Trots löften och stora ord, kom vi inte långt i detta 

samarbete. Det krävdes nästan ett år för att få igång något konkret. Fredagen den 

19 maj fick vi äntligen rätt kontakt. Jag var i skolan, (inte första gången) träffade 

skolans ledning och några ur personalen och vips löste det sig. Jag fick lov att gå in 

i högstadieklasser och berätta om vår förening men även om alla brf på Ättekulla. 

Jag passade på att berätta för ungdomarna att vi som bor här, ser fram emot 

samarbete med skolan och framförallt ungdomar. Jag var så glad när jag gick 

därifrån. Jag fick en starkt känsla att ungdomarna förstod mitt budskap. De fick 

höra om vad trygghet betyder för oss som bor så nära skolan och inte bara det. 

Jag tror att vi skapade ett möte, ett möte som måste fortsätta från oss alla. Till 

hösten kommer vi att fortsätta samarbetet med skolan.  

Alla fyra föreningarna i vårt område har som mål och stark önskan att bevara och 

utveckla lugnet och trivsamheten i området. Till nästa vår, sommar eller höst är 

det meningen att toppa detta samarbete med en ”Ättekulla dag” där alla samlas 

kring trevliga 

aktiviteter och 

evenemang.   

Åter till mötet 

med ungdomar 

från skolan. 

Lördagen, dagen 

efter jag var inne i 

skolan, medan jag 

står på 

Dela med dig av dina erfarenheter kring trivsel, 

möten mm. Eftersom vår hemsida är i fullt bruk, gå in 

och titta, hemsidan uppdateras rätt så ofta med nytt 

info och nya bilder. Tipsa om du har något att skriva 

och dela med dig av. Det finns en mailadress på 

hemsidan som du kan använda för att skriva till oss. 

www.http://runan.hsbbrfwebb.se/ 
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balkongen, kommer 3 - 4 ungdomar cyklandes, plötsligt hör jag, hallå där!... tack 

för senast.. Visst, trevliga möten skapar bra känsla som vidare skapar bra tillvaro 

där möten skär.   

Kära vänner, jag vet att jag har skrivit om detta tidigare, men jag kände att detta 

måste jag lyfta upp igen. Vi har haft problem på vissa ställen, vissa entréer där 

våra grannar med all rätt inte har känt sig bekväma och helt trygga på sin egen 

gård och vid sina entréer.  

Det har varit ungdomar som har stått i grupp utanför entréer, rökt, spottat mm. 

Det värsta har varit att när dessa ungdomar har blivit tillsagda och blivit 

uppmanade att ändra beteende, har de inte uppfört sig med respekt mot våra 

grannar. Därför känns det verkligen viktigt att skriva och berätta att vi i styrelsen 

gör allt vi kan för att påverka och skapa rätt verktyg så att det fungerar.  

Någon kan säga; varför ska vi raljera med folk som inte förstår vett och etikett? 

Ring polisen! ring Securitas! ring skolan! mm. Jag har hört det och inte bara här. 

Jag personligen tror inte på det. Vi har det lugnt i vårt område tack vare vårt 

öppna sätt att möta andra och så ska vi fortsätta, allt annat är slöseri med tid och 

våra, samt samhällets resurser. (den sista meningen är mina personliga åsikter)  

Så låt oss fortsätta så, vi hjälps åt och vi vågar prata med varandra och de som på 

grund av olika anledningar befinner sig på vårt område.  

Viktig Information  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur går vi på en cykelväg? Särskilt på denna 

cykelväg upplever många som ett bekymmer 

att cyklister och gående går lite hur som 

helst. Det hade varit bra om vi kunde försöka 

påverka detta beteende så att när vi går så 

går vi på vänstra sidan.  

 

Odla här! Här finns det möjlighet att odla 

dina kryddor. Var förbi lådorna och såg att 

det fanns en hel del som var odlat. Detta kan 

bli ett lyckat projekt. Vi vet att vi har många i 

vår förening som har gröna fingrar. Tack och 

lov, inga med långa fingrar    
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Sonja Hedström fyllde 100 år den 25 maj 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Styrelsen vill uppmärksamma alla på 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 

                                                                

Firande av vår 100 åring!  

Den 25 maj fyllde vår Sonja 

Hedström 100 år. Styrelsen 

beslutade att till hennes ära, 

hissa flaggan och även 

uppvakta henne med 

blommor. Vi kom överens 

med denna vitala dam att 

nästa gång vi uppvaktar 

henne är när hon fyller 110.  

Stort grattis Sonja! 

 

På bilden Maria Esterborg uppvaktar Sonja Hedström i styrelsens namn (foto JB) 
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rätt sorteringskärl eller att vi slänger vilt i miljöhuset. Vi har ett gemensamt ansvar 
för att hålla kostnaderna nere. Vi kan bättre.   

 
Runskriftens profil- Själva styrelsen 
 

 

På begäran av några medlemmar, kommer vi med lite notis om styrelsen. Det kan 

vara bra att våra nya medlemmar får en bild (inte bara namn) av vilka som sitter i 

styrelsen. Från höger: Christer Borg (ordförande), Marianne Berg (vice 

ordförande), Maria Esterborg (sekreterare), Mats Jönsson (styrelsemedlem) och 

inte minst  Jashar Berisha (styrelsemedlem). 

Som ni ser på bilden, så är det en trevlig blandning av åldrar och kön. Två kvinnor 

och tre män, fyra pensionärer och en ung 51 åring (jag). När vi bestämde att vi 

skulle skriva några ord om styrelsen skickade jag några frågor till hela styrelsen 

och svaret är ungefär såhär;  Maria, 64 år, kommer från Tjeckoslovakien har 

jobbat i hemvården, har sambo, två barn och fyra barnbarn njuter av livet i trevlig 

sällskap med familj och vänner samt läsa böcker. ingår i föreningens festkommitté 
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så livet är en fest. Maria gillar pappersarbete så hon besitter två 

sekreteraruppdrag i området, i PRO Ättekulla och i brf Runan. Marianne; Född i 

Odense Danmark år 1949. Lever i Sverige sedan 1974 i olika delar av vår avlånga 

land. Marianne har haft diverse arbete innan hon blev pensionär. Jobbat med 

städning, som sjuksköterska, på invandrarverket, haft fackliga uppdrag, varit 

politiskt aktiv och till sist jobbat med de minsta i samhället som förskolelärare. 

Christer; fyller 70 till hösten (du har 30 år att nå Sonja Hedmans ålder, så håll 

stilen),har varit hela livet i byggbranschen, snart är båda pensionärer och då blir 

det mer tid i stugan och för resor. Jashar; 51 år, har fyra barn som jobbar och 

studerar, gillar att vandra, träna och prata med folk, har jobbat hela vuxna livet 

med barn och ungdomar inom skolan och andra institutioner. Mats; 65 år, har 

jobbat hela sitt yrkesverksamma liv i rederibranschen, med kontorsservice, 

datorer, ekonomi och kundservice, är bra på siffror och gillar motorsporter.  

På frågan om vad de skulle vilja säga till de som flyttar till oss, är svaret följande; 

välkomna till ett lugnt och trevligt område, vår förening har bra ekonomi, har rätt 

så bra aktiviteter för medlemmar och vi har även Runskriften. Vi har bra natur, 

nära till förskola och skola, nära till stan och nära till all möjlig kommunikation.  

På frågan om vad är dina hjärtefrågor som du vill driva i föreningen; svarar nästan 

alla enhetligt. Vi tar hand om alla frågor gemensamt. Det är gemensamt som vi 

kämpar för allas trivsel. Stämningen i vår styrelse är riktigt bra, finns ingen fråga 

som vi inte kan hantera med det stöd och den support vi får från de boende. Tack 

till alla.  

 

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 en riktigt skön sommar! 
 
Styrelsen BRF – Runan 


