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Runan Ättekulla 
 

Vinterbrev -2018/ 2019  

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.  
 
Styrelsen önskar nya medlemmar välkomna till brf Runan. Denna skrift, Runskriften ges ut fyra 
gånger om året. Tidigare Runskrifter hittar du på vår hemsida: https://runan.hsbbrfwebb.se 
sedan följer du länken skrivelser. Vi har även en Facebooksida som du lätt kan hitta och 
navigera i om du skriver: https://www.facebook.com/hsbbrfrunan.se/. På hemsidan, 
facebook som i det vanliga mötet, håller vi god ton. vi pratar med varandra och vi löser det 
mesta. Välkommen/ önskar dig styrelsen  
 
I skrivande stund, pågår intensivt arbete med hissbyten (tre stycken) och 
passagesystemet. Det är mycket möjligt att ovannämnda projekt är färdigställda 
när ni har runskriften i handen. Därefter, har de som bott hos sin släkt eller på 
annat håll återvänt hem för att återgå till det normala livet. Sådant arbete som 
hissbyte mm ställer till en hel del för oss men det är så viktigt att vi underhåller 
och fixar det som fixas ska. 
 
Inte bara det. Samtidigt, har vi anlitat Olssons för att spola avloppen från 
köksvasken och badrummet samt stammarna som går mellan våningarna. Detta 
för att förebygga stopp i fastighetens avloppsnät. Föreningen har även anlitat 
SIMAB för att rensa frånluftskanalen till köksfläkten samt badrummets utsug. Över 
entrédörren till lägenheten finns en tilluftsventil,  där skall också kanalen rensas 
och filtret bytas. Tvättstugornas ventilationskanaler rensas också. Samtidigt 
utföres en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning. I samband med 
sopning av garagehusen bättras p-platsernas linjer och siffror.  
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Viktig information till alla är att vi har totalrenoverat lokalen i Bärnstensgatan 16. I 
denna lokal fortgår massor med aktiviteter och vi kommer att kräva ordning och 
reda i våra lokaler. Därför är det extra viktigt att de som nyttjar lokalen är 
medvetna om att vi kommer att strama åt när det gäller ansvar för lokalen.  
 
Som ni märker, händer det en hel del i vår förening, som vanligt. Vi förbättrar, 
renoverar och underhåller vår förening. Det finns saker som vi måste göra, saker 
som vi bör göra och saker som är bra att göra så att vi kan hänga med i den 
naturliga utvecklingen både i vår omedelbara närhet men även globalt. Det som 
ligger närmast för oss är en extra stämma som har att göra med nätverk och tv 
utbud, det kan hända att vi redan har haft extrastämman när ni får runskriften i 
handen.  
 
En annan framåtriktat sak som kommer att hända är att vi kommer att anlita bolag 
som kommer att undersöka möjligheterna med alternativa energitillskott som 
bergvärme och solpaneler. Vi ska undersöka detta. Ni kommer att få information i 
god tid om det är så att vi ser möjligheter med detta.  
 
Ett par gånger i tidigare runskrifter har vi pratar om hundar och var de ska rastas. 
Detta har jag oftast skrivit motvilligt, hela tiden orolig att jag i egenskap av 
författare till dessa texter skulle upplevas som någon sorts människa som inte 
tycker om djur. Jag vill verkligen försäkra er att så är inte fallet. Grunden till alla 
dessa skrivelser är alltid omtanken om alla som bor här, alla barn, äldre och vår 
miljö. Detta är dessutom vår policy! Som styrelse har vi åtagit oss uppgiften att 
försöka förbättra beteenden genom att vi kommunicerar på ett fint sätt med 
varandra. Detta gör vi genom att vi lyfter upp bekymmer och därefter försöker 
förändra dem. Just därför vill jag berömma alla de som har tagit till sig de råd vi 
har gett om att rasta hundarna utanför området, vilket vi har sett att det görs.  
Ett annat problem som vi har märkt är några få katter som springer lösa och gör 
sina behov i sandlådor. En uppmaning till de som har utekatter är; ta hand om era 
katter. Vi vill inte att våra barn ska leka i förorenade sandlådor. 
 
I sista runskriften förra året uppmanade vi om att inte smälla smällare och 
fyrverkerier inne i gården. En del upplevde att det blev bättre medan en annan del 
inte upplevde någon förändring mot året innan. Vi vill nu skicka en uppmaning till. 
Nu inför alla fester som närmar sig, var varsamma och tänk på de som far illa av 
detta. Vi vet alla att inför de stora festerna blir en del av oss betungade av alkohol 
och andra härliga drycker, men vi ska vara så klara i sinnet att inte besvära barn, 
äldre och våra djur genom att smälla inne i gården. Ett annat bekymmer som vi 
kommer att möta under december och januari är alla ungdomar som alltid 
försöker busa med dessa fyrverkerier. Även här, trots vår irritation, ska vi bemöta 
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ungdomarna med respekt. Prata med dem, förklara för ungdomarna detta med 
äldre, barn och djur. Jag vill lova er att det fungerar.   
 
Vi har några från brf Ättekulla som bor tillfälligt hos oss under tiden Ättekulla 
föreningen gör stambyte. Som information till er från brf Ättekulla, när ni gör 
felanmälan gäller samma sak för er som för alla våra boende.  
 
Vid brand och olyckor 
Denna information är så viktigt därför väljer vi att dela detta med er. Det är 
ganska ofta man läser om brandolyckor, bränder i lägenheter bränder i olika 
fastigheter. Det ska alltid finnas beredskap för sådana händelser. För oss som bor i 
brf Runan gäller följande när det gäller stora olyckor och bränder. Vi, som alla 
andra, följer de allmänna enkla reglerna när det gäller olyckor. Rädda de personer 
som befinner sig i omedelbar fara, varna andra personer som kan komma i fara 
och ring 112, släck branden om detta bedöms möjligt. Vid minsta tveksamhet 
avstå, tänk på: När du ringer 112, var beredd att svara på frågor såsom:  vad som 
har hänt, från vilket telefonnummer du ringer från, var du befinner dig, om det 
finns skadade. Stäng inne branden genom att stänga dörr mot brandutrymmet, 
om möjligt möt upp brandkåren, vid av brandkåren beordrad utrymning skall ni 
bege er till av dem anvisad plats. Anvisad plats för vår förening är att ni kommer 
utanför området, där det inte brinner eller där det inte finns risk för olyckor. 
Därefter följer vi myndigheternas avisningar.  
 
Avgiftshöjning för JKLM 
Styrelsen har tagit beslut att det blir 1% avgiftshöjning för 2019 
 

Årets	pro5il	Rut	Berg	-,,	år	
 
Det är många som bor i vår förening. Det är många som flyttat in och ut under 
året. Det finns de som du aldrig får möjlighet att träffa, inte för att du inte vill, 
kanske, men helt enkelt, det blev inte av, eller du inte visste att just denna 
människa fanns och var granne med dig i många år. Men det finns även de 
människor du träffar och sedan blir arg på dig själv för att du inte har träffat denna 
människa tidigare. Det känns som att du missat något väldigt viktig i flera år.  
 
Vi fick veta från Pontus att en av våra medlemmar fyller 100 år den 15 november. 
Jag fick hedersuppdraget från styrelsen att uppvakta henne. Damen vi pratar om 
är inte vem som helst. Det är Rut Berg. Rut är föd för 100 år sedan på ön Hättan, 
strax innanför Marstrand, Göteborg. Hon tog studenten i den första riktiga 
allmänna flickskolan år 1938. Under andra världskriget var hon i olika delar av 
landet och hade olika jobb och uppdrag som jobb i tullen samt att spana på 
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tyskarnas flygplan på uppdrag av försvarsmakten. Detta var under 
andra världskriget.  
På Ruts dag, den 15 november, köpte jag en bukett blommor innan jag stack till 
jobb eftersom jag visste att jag hade en hel del att göra, och inte skulle hinna 
besöka henne på eftermiddagen. Jag kom till hennes dörr och ringde på 
dörrklockan c:a 15 minuter utan att någon öppnade. Jag ställde blommorna vid 
dörren med förhoppning att hon eller någon av hennes besökare skulle  få se 
blommorna och lämna till henne.  
 
Lördag den 17 november bestämmer jag att göra ett nytt försök att få träffa 
henne. Jag ringde på hennes dörr tre gånger och Rut, hur pigg som helst öppnade 
dörren och välkomnade mig in.  

 
Jag förklarar för henne vem jag är och att för två dagar sedan lämnade jag 
blommor i styrelsens namn vid hennes dörr. Hon visste exakt vilka blommor det 
handlar om och hon tackar så hjärtligt att vi uppvaktar henne. Hon förekommer 
snabbt mig genom att tacka för att styrelsen hade hissat flaggan till hennes ära.  
 
Det dröjer inte länge förrän vi börjar kommunicera med varandra på riktigt. Hon 
berättar att hon har levt i många länder och kontinenter. Rut berättar om sin 
utbildning i Göteborg och pratar med glädje om teatern och konstgalleriet i 
Göteborg samt om konstnärer och konst. Döderhultarn (Axel Robert Petersson) 
och Ivar Arosenius kan Rut prata mycket om, både om deras liv och verk.  
 
Samtalet ledde oss till böcker och där hittade vi varandra på riktigt i vårt 
gemensamma intresse. Rut berättar med stor passion om hur rikt hon har levt 
med alla böcker hon har läst under ett sekel. Klassiker som; Stefan Zweig, Selma 
Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, August Strindberg, Jane Austen, Jan Guillou, Oscar 
Wilde, råkade vara våra gemensamma favoriter.  
Trotts hennes ålder, kan hon i detalj berätta om böcker, innehåll och budskap. Vi 
fastande i boken ”Världen av igår” från Stefan Zweig då hon kunde berätta även 
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vad boken heter på tyska och detaljer om författarens liv och till och med var 
författaren levde och dog. Hon hade stor förmåga att väcka intresse hos sin 
samtalspartner. För mig betyder det att jag omedelbart kommer börja läsa Oscar 
Wilde som jag hade tänkt läsa lite längre fram.  
 
Varje minut av vårt samtal, blev jag fylld med glädje. Vilken dam denna Rut är. Jag 
berättar för Rut att jag hade tänkt skriva några ord om henne i Runskriften och att 
jag skulle vilja ha en bild på henne. Lite motvilligt, klagande på sitt utseende, gick 
hon med på att jag skulle ta en bild.  
Jag vill bara konstatera att det är en ära att få dela en halv timme med Rut. 
Samtidigt känner jag mig nästan sorgsen att jag bott 13 år i denna förening och 
inte lärt känna henne. Jag blev mycket rikare av vårt samtal. Vi från styrelsen 
önskar henne god hälsa och många år till. Jag kommer att plinga på hennes dörr 
igen för att fortsätta samtala med henne om böcker och all erfarenhet hon har 
skapat på 100 år.  
 
Var nyfiken på din granne, det kan hända att du har en härlig människa som Rut i 
ditt omedelbara grannskap, inte till åldern kanske, eftersom det finns inte så 
många 100 åringar i vårt område, men en sådan dam eller herre som förgyller din 
dag.  
 

Viktig Information  

Runans	reparationsverkstad!	
 
Göran Jeppsson och Nisse 
Månsson, torde vara igång 
med reparationsverkstaden. 
Till nästa Runskrift får vi göra 
ett kort reportage om detta. 
Jag låter bilderna vara kvar 
även i detta nr.   

Avflyttningsbesiktningar! 
 
Från och med 2016-01-01 kommer föreningen att utföra avflyttningsbesiktning 
när ni säljer er lägenhet. Besiktningen kommer att utföras av Anticimex. Vid 
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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! 
Det är viktigt att veta, att vi har blivit lite bättre på att sortera. Men vi måste jobba 
ständigt med att bli ännu bättre på detta. Vi kan dra ner kostnaderna mera. 
 
Nu när vi känner för lite levande ljus och värme, tänk på att:   
använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till 
exempel smide, keramik, sten eller liknande 
dekorera din ljusstake med icke brännbart material, till 
exempel sand, sten, glas eller snäckor 
se till att ljusen står stadigt  
Inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n  
Aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på en 
bricka eller ett fat 
Aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.  
Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att 
släcka ljusen!  
 
 

 
 
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 32:an. Jag har 
medvetet valt att formulera mig i JAG form vid några tillfällen för att få texten 
mera levande. Styrelsen BRF – Runan 


