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Runan Ättekulla 
 

Sommarbrev -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.  

När Vi/ jag började med första runskriften för två och ett halvt år sedan, gick 
tankarna vilt och oron var permanent hos mig. Frågan som ofta dök upp var; 
kommer jag/vi någonsin att kunna klara att leverera tio skrifter, fyra per år? Det 
var den stora frågan!  
Vid den tiden vi startade med skriften var det mycket som hände i vår förening. Då 
hade renoveringen pågått c:a ett halvt år och folk höll på att bli trötta på alla 
byggställningar, byggmaterial och alla maskiner, vilket idag känns som att allt 
detta har börjat blekna i våra minnen. Det kollektiva minnet kvarstår dock med allt 
det fina som har åstadkommits från detta, samt roliga minnen som vi återkommer 
till då och då. Detta får mig att tänka att under byggnadstiden var många av våra 
tanter glada att kunna se alla snygga herrar som jobbade utanför fönster och 
balkonger. Det var nästan så att alla våra tanter gick ut med kameran i hand för att 
få någon bild på ”arbetet” (läs snygga killar).  

Nu är vi här. För mig känns det som ett jubileum när det gäller runskriften. Det är 
den tionde runskriften du håller i handen och jag är mycket glad att i styrelsens 
namn kunna leverera denna skrift (ni kan läsa alla skrifter på vår hemsida, 
https://runan.hsbbrfwebb.se/skrivelser/ ). Gladast är jag att folk fortfarande hela 
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tiden berömmer mig för skriften, stannar upp och pratar om den.  
Jag vill från hela mitt hjärta berömma er alla som läser skriften och då och då 
kommer med råd som; ”Glöm inte att skriva att den som tvättar sist på dagen, inte 
får glömma fönstret öppet i tvättstugan”. Det kan hända att det kommer folk och 
förstör vår egendom”. ”Glöm inte att skriva att det är inte Ok att rasta hundarna 
på våra gröna områden och bland alla våra nya plantor” säger en annan 
hundägare, ”nu är det sommar och folk vill så gärna nyttja gräsmattor för att sola 
och att ha sina barn och barnbarn lekande i området”. En annan säger till mig, 
”skriv gärna igen om miljöhuset och sorteringen där, vi kan fortfarande bli ännu 
bättre på att sortera”. ”Uppmana i skriften”, säger en annan ”att när de går på 
cykelvägen att gå på vänster sidan, nu när det är sommar, är det många cyklister 
och lätt att det kan hända en olycka”. Allt detta och mycket mer, hör jag ofta från 
våra grannar. Då är det viktigt att vi lyssnar på det som sägs. Det jag hör från alla 
de som pratar med mig är empati för varandra och respekt för våra gemensamma 
tillgångar. Jag tycker att vi har en bra ton oss emellan när det gäller sådana saker i 
vår förening. Det gnälls inte, vi samtalar med varandra.  

I vår förening framkommer det sällan att det händer otrevligheter mellan grannar. 
Då det händer, försöker vi från styrelsen sida uppmana till dialog och förståelse.  
 
Igår kväll, satt jag på min balkong och tog en dricka. Jag hade så trevligt att jag 
glömde att klockan hade blivit mycket. Mitt i allting, får jag ett samtal från en 
släkting och vi pratar vilt i flera timmar. Samtalet blev så intensivt i kombination 
med drickan att mitt balkanska JAG trädde fram med allt vad det innebär, 
högljudda, höga skratt mm. Min fru kom till mig flera gånger och uppmanade mig 
att sänka ljudet och inte störa grannarna. Dagen efter ringde alla mina klockor i 
huvudet. Man ska lyssna på frugan ibland, tänkte jag J efter.  

I april hade vi vår senaste årsstämma. Det viktigaste som framkom under mötet är 
att vi har en bra och välskött förening när det gäller underhåll och ekonomi. Vi 
planerar långsiktigt och vi sparar för framtiden. Styrelsen fattade beslut att det 
inte blir några avgiftshöjningar detta år trots att vi har investerat en hel del i 
renovering och underhåll.  

När det gäller underhåll, vill vi passa på att informera er att vi kommer under 
oktober och november bytta tre hissar. Vecka 40 startar vi byte av hiss på 24an, 
vecka 43 nr 30 och vecka 46 nr 4. Det är kanske viktigt att veta att hissbytet tar 3 
veckor och under den tiden kommer ni inte att kunna använda hissen. Ni som bor 
i dessa trappor kommer att få information i god tid om vad som gäller. 
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Våra nya plantor gror med kraft i sommarsolen. Allt det vackra som kommer ut i 
trädgården inbjuder oss alla till samtliga nya och gamla mötesplatser som vi har i 
vår förening, både i solen och i 
skuggan. Det visar sig ofta att 
man behöver inte mycket för att 
ha trevligt. Varje gång jag 
kommer från jobbet blir jag 
påmind om det. Det finns en 
grupp grannar som jämt och 
ständigt sitter och har mycket 
trevligt vid 22 an. De har så 
trevligt så jag längtar efter att bli 
pensionerad och ”konkurrera” 
om en plats bland dem där. De känns som en familj och jag märker att de blir fler 
för varje år. Det är beundransvärt att få se detta. En vacker dag, kommer jag till 
dem med en flaska vin.  
 
Vi får inte glömma att alla våra grannar inte klarar att gå ut, ställa sig i solen eller 
skuggan och ha det trevliga snacket som vissa andra har. Vi har en del som inte 
förmår att göra detta trots att de vill det. Därför är det mycket viktigt att vi som 
kan, kollar ibland att alla förråd är låsta, att fönster till de gemensamma lokalerna 
är låsta så inte obehöriga kan gå in och ställa till med problem, om något är öppet, 
då kan vi försöka antingen kontakta den grannen själv eller meddela Pontus eller 
ringa till jouren.  
 
Vi har fått en hel del nya grannar och självklart, önskar vi alla välkomna till vår 
förening och alla våra mötesplatser. Våra stugor står på plats, med rätt färg i 
väntan på att de ska bli nya mötesplatser till oss alla. Vi har planerat att köpa 
något bord som passar in där och inte hindrar folk med rullator att komma in.  
 
Göran Jeppson har fått förtroendet att starta vår nya ”snickerboa” och vi är 
mycket glada för det. Här skulle vi vilja uppmana dem som har snickarfärdigheter 
att träda fram så att vi kan snickra trevliga saker, som, bord, bänkar, stolar mm. 
Detta hade bidragit till både social samvaro samt nyttigheter för oss alla, 
framförallt hade vi kunnat spara en slant. Kontakta Pontus om du skulle vilja visa 
dina färdigheter.  
 
Till hösten har vi tänkt att ha en kväll per månad, då jag (Jashar Berisha) 
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tillsammans med några ungdomar kommer att vara i gula huset 
och erbjuda gratis hjälp till alla som behöver lite stöd med telefon, dator, Ipad 
samt sociala medier. Vi kommer att i god tid informera er när det gäller tider. Det 
kommer även att finnas möjlighet till samtal generationer emellan. Ibland får jag 
en känsla att ungdomar inte förstår oss vuxna och äldre och vi förstår inte 
ungdomar.  

Som du har förstått, på grund av det långa inlägget, blev det ingen Runskriftens 
profil denna gång. I nästa nummer kommer det.  

 

Viktig Information  

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 
rätt sorteringskärl eller att vi slänger vilt i miljöhuset. Vi har ett gemensamt ansvar 
för att hålla kostnaderna nere. Vi kan bättre.   
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Var	sparsam	med	vattnet!	
	
I skrivande stund, läser jag i HD, NSVA:s uppmaning att spara på vattnet. Nu har 
det varit torrt ganska länge och vi måste följa de uppmaningar som kommer från 
våra myndigheter.  

När	du	grillar!	
	
Det är viktigt att du grillar på rätt ställe och rätt sätt. Även här har myndigheter 
förmanat om risker för bränder på grund av det torra vädret. Tänk också på vad  
det är för tändvätska du använder när du grillar. Doften av tändvätska kan vara 
rätt så irriterande för dina grannar. Numera finns olika varianter av tändvätska på 
marknaden, vi har skrivit om detta i en tidigare runskrift.  

Till alla nya medlemmar! 

Efter årets årsmöte/ föreningsstämma, har vi fortfarande samma styrelse som har 
fått fortsatt förtroende. Vi ser ut som på bild, dock en aning äldre. (bilden är tagen 

för två år sedan) från vänster: Jag, Jashar 
Berisha, Mats Jönsson, Maria Esterborg, 
Marianne Berg Rasmussen och vår 
ordförande Christer Borg. Viktigt att påpeka 
att jag är yngst J. Du som är ny medlem hos 
oss, tveka inte, ta kontakt med oss om du 
har frågor eller undrar över något. Ett litet 
snack även på stående fot kan lösa flera 
knutar. Vi som styrelse är ganska ”allergiska” 

mot gnäll, därför är det viktigt att du vågar ställa frågor och även kommer med 
framåtriktade förslag. Gnäll löser ingenting, men vi svarar med glädje på alla 
frågor och tar väl hand om bra förslag.  

Gemensamma aktivitetslokaler! 

Vi från styrelsens sida kräver bestämt ordning i våra gemensamma lokaler. Vi 
kommer inom kort att se över hur lokalerna nyttjas och vi kommer att se till att 
det blir ordning. Vi är mycket glada att det pågår många aktiviteter i våra lokaler, 
just därför är det extra viktigt att vi tar hand om det. Det finns ingen som är 
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anställd för att städa, plocka eller fixa efter dig/er. Vi anser att alla 
aktiviteter är otroligt viktiga för våra medlemmar, men det ska fungera, därför är 
det hög tid att ni som håller i aktiviteterna, kollar ordentligt på vad har ni för 
saker, grejer i lokalen och fixar så att inte andra aktiviteter blir lidande.  

 
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 i JAG form vid några tillfällen för att få texten mera levande.  

 



 

 

                                                                                                                 

 

7 

Sommarbrev	-	+,-.	

 
 

Styrelsen vill via Runskriften önska er en riktigt skön sommar! 
 
Styrelsen BRF – Runan 


