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Runan Ättekulla 
 

Höstbrev -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.  
 
Sakta lämnar vi denna sommar som för många av oss har varit underbar men för 
en del ganska jobbig på grund av den värme och torka som vi har upplevt. Jag 
själv, precis som många andra brukar åka utomlands på sommaren, dels för att 
komma bort från regnet och uppleva mera sol, dels för att träffa släkt och bekanta 
som jag inte träffar så ofta. Jag har även träffat en hel del folk som har ångrat att 
de har åkt utomlands för att fånga mera sol men har tillbringat sommaren i regn 
(platser där somrarna brukar vara mycket varma) och delvis blivit besvikna över 
resan. Men så är det, det är ingen som kan förutse hur det kommer att bli när det 
gäller vädret.  
 
En sak skall dock vara säker enligt forskare och de som kan klimatet, att den 
globala uppvärmningen håller på att hinna ikapp oss. Denna fråga har även varit 
en varm fråga liksom denna sommar under valåret som vi befinner oss i, rapporter 
avlöser varandra och vad vi kan förstå, det händer saker men alldeles för lite för 
att vi ska kunna göra någonting åt den globala uppvärmningen.  
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(dessa bilder är tagna på samma ställe 
i Helsingborg, 8 samt 29 augusti) 
 
Hur som helst, vår styrelse kommer att träffa ett 
energibolag under hösten för att få information 
om solceller och bergvärme. Så det kommer bli 
anledning att återkomma med mera 
information om detta vid ett senare tidpunkt.  
 
Åter till sommaren. Detta år bestämde vi av en 

slump att inte åka till någon varmt land, som vi brukar. Vi bestämde oss för att 
utforska mera av Skåne och Sverige. Det visade sig att det var rätt beslut. Några 
dagar i Nordvästra Skåne, på Österlen, i Kalmar, på Öland, i Västervik, Stockholm 
och Uppsala och till sist ett par dagar i västra Norge blev mer än nog upplevelse 
för oss. För mig blev det en sommar att komma ihåg. Det är obeskrivligt hur 
vackert Sverige är trots värmen och torkan. Även den norska västkusten som är 
känd för regn och mängder med vatten kom inte undan årets torka. Den berömda 
vattenfallet Månafossen var halverat enligt de som visste hur det har varit andra 
år.   
 
En annan aspekt av detta är min upplevelse av årets torka som jag inte har upplevt 
tidigare. Den underbara natur som Sverige har, fick ordentligt med stryk av torkan. 
Det fick jag se överallt. Till och med den Botaniska trädgården i Uppsala skrek 
efter vatten och lägre temperaturer, jag kunde höra skriket på vatten trots den 
enorma charmen trädgården visade mig.  Det får mig att tänka på hur snabbt 
allting kan förändras.  
 
Bränderna i svenska skogar var en sorgens saga i sig. Jag kände mig så maktlös att 
inte kunna göra något, jag tror att många i Sverige har haft samma känsla. Men jag 
mailade och anmälde mig frivilligt att hjälpa till, trodde faktiskt att jag dagen efter 
skulle få ett mail eller telefonsamtal med hänvisning att åka till Härjedalen eller 
där det brann som mest. Men så blev det inte. För säkerhets skull, hade jag 
telefonen på hela tiden och kollade på mail regelbundet. Även här visade det sig 
att världen är inte så ond som en del brukar beskriva den. Jag befann mig i 
Uppsala när den stora konvojen av brandbilar anlände från Polen för att hjälpa oss 
att släcka bränder i våra svenska skogar.  
 
När bränderna släktes, fick jag ett mail tillbaka där myndigheterna visade 
tacksamhet att så många hade anmält sig frivilligt för att hjälpa till. Känner 
stolthet. Det visade sig att det var flera tusen som hade anmält sig frivilligt. Vi är 
en nation som ställer upp för varandra, det är så det är och det är fantastiskt bra.  
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                                                        *** 
Varför skriver jag detta. Jo, av den enkla anledningen att beskriva det lilla 
samhället vi lever i, vår lilla förening som heter Runan. Även vi blev påverkade av 
torkan. Det är tacksamt att alla respekterade grillförbudet som gällde även oss. Vi 
såg våra blommor och gräsmattor vissna och vi respekterade restriktionerna att 
spara på vatten. Det är så vi fungerar. Vi gör det mesta rätt i vår förening.  
 
Några saker behöver vi dock bli bättre på. 
 
Vi har många gånger skrivit att det är inte Ok att rasta hundarna på våra gröna 
områden, på våra gårdar. Detta inte för att vi vill jävlas med någon hundägare, 
långt ifrån det, detta är för att våra blommor och växter inte ska få stryk av hund 
eller kattpiss. En annan anledning är att vi inte vill att våra barn ska få leka i sand 
och grönska där din hund eller katt har pissat. Just av denna anledning var vi 
tvungna att motvilligt skylta under sommaren med stora skyltar. Så, snälla, visa 
respekt för andra när det gäller detta. Det är inte OK att rasta hundarna på våra 
gårdar. Du har hundra meter att komma utanför området från vilken plats du än 
befinner dig på Runan för att rasta din hund.  
 
Vi har skrivit tidigare hur viktigt det är att inte smälla med smällare och raketer vid 
årsskiftet, detta har vi gjort av omsorg för dig som hundägare men även omsorg 
för din hund eller katt, därför kräver vi att du visar omsorg för de som har barn 
som vill leka ute och omsorg för våra växter. Vi hoppas verkligen att det inte ska 
vara någon anledning att återkomma med ett sådant alldeles för återkommande 
ärende men ack så lätt att slippa det.  
 
Vi har en välskött förening på alla sätt och vis och det är många som gör att det 
blir så. Vi har grannar som köper blommor med sina egna pengar och pyntar 

uteplatser som är till för alla, det är helt 
fantastiskt. Jag träffade en dam 
häromdagen som berättade om sin 
kärlek för blommor och vad hon gör för 
att det ska se vacker ut utanför 
entréerna, hon berättade även hur 
sorgsen hon blev när hon såg att någon 
hade plockat bort hennes blommor. Vi 
är mycket angelägna att veta vem som 
gör sånt, det betyder inte att någon av 
oss gör det, kan vara någon 
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utomstående, men det är fortfarande inte OK.  
 
För allas trevnad har vi placerat en bänk som är stabil vid 32 ans gavel. Ni som 
sitter där, ska inte förvänta er att jag som bor precis där ska ombesörja er med 
kaffe eller vin, det kommer att hända någon gång om ni ser till att hålla fint vid 
denna soliga gavel J  
 
I vår strävan att underhålla föreningen och vår egendom byter vi tre hissar under 
hösten. B-g 24 start vecka 40, B-g 30 start v. 43 och B-g 4 start v. 46. Hissbytet tar 
3 veckor, vilket betyder att under den tiden kan hissen inte användas.  
 
I slutet av augusti, hade vi besiktning av det stora arbetet vi gjorde för ett tag 
sedan. Alla anmälda fel genomgångna och registrerade hos Erlandsons Bygg 
kommer att åtgärdas under hösten.  
 
Vi har även fått tider för när vi får nya skärmar i entréerna och passersystemet. Vi 
i 32 an har testat detta system ett tag och det fungerar hur bra som helst. Så här 
ligger det till när det gäller genomförandet av detta arbete: BG22- 26, veckor 40-
42, BG28–32 veckor 43-45, BG16-20 veckor 46-48, BG12–14 veckor 49-51, BG8-10 
veckor 3-5, BG2-6 veckor, grovtvätt vecka 9, Sophus 12/22 vecka 10.  
 
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 
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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.   

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. Texten ovan är från förra Runskriften. Just nu är det inget förbud men 
vi har all anledning att vara sparsamma med vatten och energi.  

När du grillar! 
 
Det är viktigt att du grillar på rätt ställe och rätt sätt. 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.  

Runans reparationsverkstad!  
 

Göran Jeppsson och Nisse 
Månsson har viljan och har 
även fått förtroendet att få 
starta Runans 
reparationsverkstad. Vi är glada 
för detta initiativ. Detta utgör 
möjligheter för de som har 
snickarfärdigheter att träda 
fram att hjälpa till men även att 
komma med bra tankar och 

idéer när det gäller vad man kan snickra och fixa.  
 
jag bad Göran skriva några ord till Runskriften om vad detta innebär i praktiken:   
 
Vi har nu fått tillträde till lokalen och behöver städa ur den och inreda den.  
Vi, Nils-Arne Månsson och Göran Jeppsson kommer att utrusta lokalen med bl.a. 
Arbetsbänk, kombimaskin cirkelsåg/bandsåg, rikt- o planhyvel, ev. svets samt olika 
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handmaskiner  och handverktyg. Maskinerna är av god kvalitet 
men av hobbykaraktär. 
Vi kommer även att utrusta lokalen med kaffekokare så även om ni inte behöver 
reparera eller få något reparerat är ni alltid välkomna in för ett snack och en kopp 
kaffe. Vi beräknar vara klara den 1:e november. Vi kommer att fr.o.m. oktober 
vara i lokalen tisdagar och torsdagar mellan 17:00 – 19:00, vilket sannolikt även 
blir öppet-tiderna efter den 1:e november. Det kan även var öppet andra tider 
efter överenskommelse. 

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 
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 ni har för saker, grejer i 
lokalen och fixar så att inte andra aktiviteter blir lidande.  

Renovering	av	aktivitetslokal!	
 
Vår aktivitetslokal på Bärnstensgatan 16 ska renoveras under hösten. Avisering till 
berörda verksamheter skickas ut när föreningen fått tidsplan för renoveringen. 
Renoveringen beräknas pågå under en månad.  
 
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.  

 
 
Styrelsen BRF – Runan 


