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Runan Ättekulla 
 

Sommar/ Höstbrev -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 och kommunicerar med varandra och vi 
löser det mesta. Välkommen/ önskar dig styrelsen  
 

Hallå	där,	grannar!		
 
Sommarens runskrift uteblev. För detta ber jag om ursäkt. Det har varit en 
intensiv sommar men även höst för den delen, både för mig och för vår förening.  
Jag känner att jag inte behöver redovisa när det gäller min del, men när det gäller 
föreningen kommer jag att redovisa så gott jag kan. En aspekt i att skriva 
runskriften, handlar om att känna motivation att skriva. Ibland bleknar 
motiveringen när man inte får den input man behöver för att värma fingrarna på 
tangentbordet.  
 

I förra runskriften berättade vi om planerna att fira Runans 40 årsdag. Rätt så tidigt 
i år, kavlade festkommittén upp ärmarna och satte igång med arbetet att planera och 
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organisera denna stora dag. Det är inte helt lätt att få ihop detta när 
det är så många aspekter som man måste tänka på. När festkommittén hade gjort 
sitt, var det bara att anmäla sig och vänta på den trevliga dagen den 31 augusti.  
  
Det är helt underbart att så många kunde ansluta sig till festen som blev riktigt 
lyckad. Jag själv kunde inte vara med. Jag har pratat med en hel del folk, som med 
glädje berättade om festen. De sa till mig att maten var helt utsökt, stämningen på 
topp och det var mycket glädje och härlig stämning under hela kvällen.  
 
Sådana tillställningar får vi återkomma med då och då. Den sociala aspekten är 
mycket viktig för varje samhälle, inte minst för oss. Men vi är bra på det eftersom 
rutinen börjar sätta sig.  
   
Nu är det andra gången som föreningen arrangerar stor fest för hela föreningen 
de senaste åren. Första gången var i samband med att vi hade renoverat färdigt 
våra hus medan denna gång för att fira vår förening på 40 årsdagen.  
 

 
För dessa arrangemang, ska vi skicka stort tack till vår festkommitté som otröttligt 
har engagerat sig i detta arbete för att så många så möjligt ska få känna glädje 
och nöje. Att ingå i en festkommitté, är en 
sak, att vara i en festkommitté, ta initiativ 
och fullfölja det med stor glädje och 
engagemang är en helt annan sak. Det är 
detta som gör skillnad. Från mig och 
styrelsens sida skickar jag stor eloge och tack 
till alla som har varit engagerade och hjälpt 
till att fira föreningens 40 årsdag. Vi är en 
festande förening – så ska det vara.  
 
Lite jämförelse med andra… 
 
När jag skriver detta, sitter jag i en lägenhet på 4 våningen i Adamstuen i Oslo. Jag 
har en fantastiskt utsikt över en del av det livliga Oslo som aldrig sover. Här bor 
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och jobbar två av mina barn.  
 
Så fort jag kommer fram, berättar min dotter att det droppar vatten i hennes 
badrum. ”Det är fyra dagar sedan jag har ringt och jag fattar inte varför de inte 
skickar folk för att undersöka problemet” säger min dotter. Det jobbiga är att det 
droppar konstant precis ovanpå toalettstolen. Jag går in och ser. Hon har gjort ett 
inre tak ovanför toalettstolen med handdukar mm för att kunna använda 
toaletten. Det finns ingen gemensam toalett att använda. Jag ber henne att ringa 
och återigen beskriva problemet tydligt. Hon gör det och de lovar att de ska 
komma samma dag, lördag. Ett par timmar senare kommer de och river 
toalettaket, just nu kan man använda toaletten i lugn och ro, resten får de fixa i 
den takt de kan, vilket verkar vara otroligt segt.  
 
Varför skriver jag detta…  
Jag är en av de fyra som svarar i telefon när folk ringer och berättar om deras 
bekymmer, alltså, jag ingår i jourgruppen. Det kan vara en tag, dörr, propp, spis, 
eller ventilation mm som inte fungerar. Ibland kan problemet vara av helt annan 
karaktär som; ”jag ser några suspekta människor som rör sig här och där”, ”en bil 
har parkerats fel”, ”jag har gäster och min spis fungerar inte” (det har faktiskt hänt 
att vi har hjälpt folk att sätta igång den moderna spisen) 
 
Jag vill tro att det här systemet som vi har här hos oss är ett riktigt bra system. Jag 
vill också tro att ingen av oss bär med sig den känslan som jag fick i Oslo, att det är 
ett segt system trots att alla vill att när man ringer ska allting återställas på 
direkten. Hos oss funkar det. I Oslo fungerade det inte.  
  
Det jag skulle vilja ha förändrat hos oss är att vi blir bättre på att förklara 
problemet och fokusera på det du har ringt för. (jag misstänkte att min dotter inte 
var helt tydligt i sitt samtal när hon ringde och beskrev sitt bekymmer)  Det har 
hänt att när man svarar på sådana samtal, så får man höra om saker som har hänt  
40 år tillbaka vilket är mycket onödig information för den som tar emot samtalet. 
Med detta vill jag säga att vi har det mycket bra jämfört med många andra. Vi kan 
och kommer göra det ännu bättre ju flera av oss som sprider den goda 
informationen och uppmuntrar varandra att göra rätt. Vi har fått tydlig 
information av Pontus om vad som gäller när problem uppstår, följ det så  blir det 
bra. Pontus har skickat ett brev med information till oss alla om de förändringar 
som gäller hans tjänst och vad det är som gäller vid felanmälan. 
 
Nedan kan ni läsa informationen som Pontus delade med oss och samma 
information hittar ni även på vår hemsida. Ha den informationen till hands när ni 
behöver den.  
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Felanmälan	och	viktigt	information	
angående	fastighetsservicen	
 
Förvaltarens (Pontus) anställning flyttas till HSB Nordvästra Skåne från och med 
den 1 september 2019. Med denna förändring innebär det även nya 
kontaktuppgifter till förvaltaren: 
 
Pontus Kristoffersson, e-post: pontus.kristoffersson@hsbnvs.se 
telefon 042 – 19 95 39 
 
telefontiden mellan kl. 08:00 och 09:00 upphör från ovanstående datum. 
felanmälan ordinarie arbetstid tel. 042 – 19 95 90. Felanmälan HSB,s hemsida: 
www.hsbhbg.se eller vår hemsida: runan.hsbbrfwebb.se/felanmalan/  
 
områdeskontorets öppettid är; Helgfri onsdag klockan 16:00 – 18:00 (övrig tid är 
områdeskontoret mestadels obemannat) Den minskade öppettiden kompenseras 
med en bättre tillgänglighet per telefon 042 – 19 95 39 

Hemsida	
 
Vi har lagt rätt så mycket tid på att få en välfungerande hemsida. Precis som att 
skriva Runskriften, är det samma sak när det gäller att underhålla hemsidan. Det 
krävs lite motivation och respons för att göra hemsidan så funktionell som möjligt.  
 
Styrelsen har för avsikt att dela så mycket information som möjligt med våra 
medlemmar via hemsidan och runskriften. Dessa kommer att förbli våra primära 
informationskanaler. Vi kommer att vara sparsamma med att skicka specifik 
information hem, dels med tanke på miljön, dels på grund av att informationen via 
hemsidan är billigare och snabbare. Det kommer alltid att finnas en och annan 
som saknar internet som vi måste ombesörja på ett annat sätt.  
 
Vår hemsida: https://runan.hsbbrfwebb.se/  
 

Viktig Information  

Just nu är Entrédörrarna bytta. Passeringssystemet är på plats och små 
justeringar kommer att göras allt eftersom. Resten av arbetet i Entrén kommer 
att utföras, i den takt vi förmår att hantera utifrån de omständigheter vi har.  
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Gula	huset!	
	
Gula huset har drabbats av mögelproblem. Syllen, den understa delen på väggen 
behöver bytas ut. Detta innebär att c:a 30 cm av väggen upp från golvet behöver 
bytas och ersättas med en annan typ av syll.  
 
Kontakt har tagits med en entreprenör som är expert på problemet. Förhandling har 
inletts med entreprenören. Föreningen avser att få arbetet utfört under hösten.  
 
Fram till byggstarten (som vi inte vet idag) kan man hyra lokalen om man inte är 
känslig för mögellukt. Det bästa är att inte boka lokalen, då vi inte vet något om 
byggstarten.  
Ni som redan har bokat tid i Gula huset under den tiden som renoveringen kommer 
att pågå, kommer att bli kontaktade av Pontus. Vänta med att ringa eller maila 
Pontus.   

Instabox	
 
Nu är vår Instabox installerad och klar på områdeskontoret. Detta är ett 
samarbete mellan Instabox, HSB Nordvästra Skåne, Brf sköldmön, Brf Ättekulla 
och Brf Runan.  Separat information har gått ut till varje hushåll och vi önskar att 
vi utnyttjar detta med glädje. Kan vara skönt att slippa köra till Maxi mm för att 
hämta och lämna paket. Se även information på vår hemsida. 
https://runan.hsbbrfwebb.se  

Comhem	gruppavtal	bredband	
	
Kollektivt bredband från Comhem som startade 1 maj 2019 har nu gått igenom sin 
prövotid. Vi hoppas att det är många som har kopplas på och att det fungerar väl. 
Var inte sparsamma med att kontakta Comhem om ifall det inte fungerar. Det är 
viktigt att det fungerar.  

Tvättstuga	
 
Jag kommer inte ihåg ifall jag har skrivit tidigare berättelsen om mig och 
tvättstugan. Det var en gång för länge sedan som jag tvättade kläder. Av ren otur 
råkade jag färga av några plagg som egentligen bara blev snyggare enligt mitt 
tycke.  
 
Men detta var orsak nog för att jag skulle få livstidsförbud att tvätta. Numera när 
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min kära hustru tvättar, vilket i vanliga fall blir det sena passet, 
eftersom vi båda jobbar, då får jag i uppdrag att hämta sista lasset med kläder. 
Varje gång jag kommer upp, frågar hon mig, har du städat? har du dammat av? har 
du tagit bort skräpet från torktumlaren? har du stängt vatten och el?  
 
Ni ska veta att jag känner mig kränkt av att inte få lov att tvätta, och att ställas inför 
så hårda krav att göra det jag skrev ovan. Denna del har jag tydligen inte förstått så 
bra. Men min fru har tydligen gjort det, eftersom hon alltid är så noga med det. Jag 
vill tro att det finns en och annan i vår förening som tycker som jag. Att det inte är 
så viktigt att vara så noga när det är så många som tvättar i stugan. Det finns nog 
alltid någon annan som kan göra det. Fel av mig och fel av er.  
 
Det händer att vi i styrelsen får klagomål om i vilket skick man finner tvättstugan 
när man ska tvätta. Det är viktigt att vi blir bättre på det. Det är inte någon annan 
som ska städa efter mig eller dig. Du och jag ska göra det. Den som kommer efter 
mig och dig ska inte behöva vara irriterad för saker som inte tar mer en två minuter 
att fixa till. Så folket, skärpning.  
 
Apropå tvättstugan, tänkte jag skriva en sak till, men det får jag återkomma en 
annan gång! 

Byte	av	entrépartier	
 
(Från förra Runskriften) Föreningen kommer att byta samtliga entrépartier. Startar 
preliminärt i juni 2019. Med detta avrundar vi en stor upplyftning av föreningens 
planerade satsningar i underhåll och investeringar. 
                                      * * *  
Dagens Runskrift; Föreningen har bytt samtliga entrépartier. (Ibland känns det 
som att saker och ting tar evigheter att fixa, men det fixar sig)  

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.  
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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. Något 
som är mycket önskvärt är att när vi slänger kartonger i miljöhuset, att vi viker 
ihop dessa.  
 
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 
 
En sak till! 

Glöm	inte	att	släcka	ljuset	när	du	går	ut!	
 
Dagarna börjat bli kortare och nätterna längre. I vanlig ordning tar vi 
fram våra ljus. Vi tänder ljus för att livar upp stämningen. Just när det 
är som bäst, kan olyckan hända. Därför skickar styrelsen en uppmaning 
att vara varsamma med ljus. Släck ljuset alltid när du ska ut. 
 
 
 

 


