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Runan Ättekulla 
 

Vinterbrev -2019/2020 

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!		
 
Vår, sommar, höst och så, vips, är vi inne i vinter med tjocka kläder i väntan på 
snö, oväder, ljus, värme och mycket mys. När mörkret lägger sig, då är det dags 
för återhämtning.  
 
Plötsligt märks det att vi är i full fart letande efter julklappar, julprydnader och 
annat som har med jul och vinterledighet att göra. På Väla och andra ställen där 
det finns butiker, trots det höga besöksantalet året runt, märks det att det blir 
trångt, väldigt, väldigt trångt, trängre ju närmare julen vi kommer. Sådana dagar 
önskar jag mig  att inte vara tvungen att ta sig dit, alltså att man inte var tvungen 
att lyda den andra halvan av mig (min fru) att göra ett ”kort” besök på Väla.   
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Vid denna tid, stannar vi och summerar året som håller på att rinna ut. Vi gör 
detta både som individer och kollektiv. Vid denna tid, kommer alla tänkbara 
rapporter från regeringen, banker, företag, föreningar och oss som individer. Vid 
denna tid, försöker vi ladda inför nästa år genom att vända huvet bakåt och se, 
vad vi har gjort och vad vi borde ha gjort. Vid denna tid är det oftast tid för 
reflektion och lite djupa tankar kring våra liv och samhället i stort.  
 
Vår styrelse har haft budgetmöte. Det är det ordinarie budgetmötet vi har varje 
höst eller i början av vintern. Återigen visar det sig att vi har positiva siffror och 
allting går framåt. Vår framgång visas i flera olika former. Efter den stora 
renoveringen för ett par år sedan, har vi fortsatt med nya entrépartier som nu är 
på plats, nytt passeringssystem, fördelaktigt gruppavtal med Comhem gällande 
bredband tv och telefoni, omfattande åtgärder i lägenheter efter OVK 
anmärkningar på ventilation och inte minst vår 40-års-jubileumsfest.  
 
För mig som individ känns det som vi håller på att passera ytterligare ett lyckat år. 
För oss som styrelse likaså, för oss som förening passerar vi ett år fullt med projekt 
som är avslutade, som håller på att avslutas och projekt vi planerar att starta.  
                                            
Vi som alla andra bostadsområden har våra utmaningar. Utifrån de samtal jag/ vi 
har med varandra, får jag en uppfattning att vår största utmaning just nu är de 
ungdomar som rör sig i området. Vi har ett par äldre som känner sig kränkta och 
en del otrygga när det gäller ungdomarnas beteende i vårt område. Detta är i allra 
högsta grad bekymmersamt.  
 
Vi är grannar med en högstadieskola, för de flesta är detta mycket positivt. Att ha 
en skola i närheten är något som borde uppskattas. Tyvärr upplevs skolans närhet 
negativt, när ungdomar visar beteenden som inte kan accepteras. Särskilt när vi 
pratar förbi varandra, alltså när ungdomar och vi boende inte förmår att 
kommunicera på ett bra sätt. Det är genom kommunikation vi skapar förståelse 
för och med varanandra.  
 
Det som har upplevts störande under den senaste tiden är att ungdomar samlas 
vid olika entréer, pratar högt, röker och fimpar runt omkring och förstör vår 
trevliga miljö. På vissa eftermiddagar och kvällar, har ungdomar gått runt och 
kastat små föremål på våra fönster  mm. Hos våra grannföreningar har ungdomar 
flyttat bänkar till skolan för att där göra det bekvämt för sig. Några av dessa 
ungdomar har tilltalat våra grannar respektlöst och skapat dålig känsla. Med andra 
ord, har dessa ungdomar ingen förståelse för de bekymmer som upplevs som 
störande.  
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Jag har vid ett par tillfällen pratat med dessa ungdomar. Vid varje samtal, känns 
det bra, det går att kommunicera med dem. Just därför har vi försökt få kontakt 
med skolan. Det finns så mycket vi och skolan kan förebygga tillsammans.  
 
För några år sedan, gjorde vi ett försök att kommunicera med skolans ledning. Vi 
möttes då av döva öron. Det vi vet är att skolan har bytt ledning igen. Vi har tagit 
kontakt med skolan igen, och vi väntar på att bli bjudna till ett möte med 
förhoppning att starta något förebyggande samarbete med skolan.  
 
(Dagen innan runskriften går till tryck, får jag en tid att besöka skolans ledning. 
Det är jag och minst två ordförande från våra föreningar som kommer att besöka 
skolan och prata om våra beskymmer) 
 
Jag har medvetet sökt dessa ungdomar. Jag har fått kontakt med vissa av dem. 
Trevliga grabbar är de, när man pratar avslappnat med dem känns det som jag har 
känt dem i många år. Jag var häromdagen på Ica Maxi i Råå och vid kassan stod 
det fyra ungdomar som jag kände igen. Minst tre av dem har jag pratat med innan 
i vårt bostadsområde.  
 
Det första de säger till mig är följande; hej, vi har inte ställt till med någon oreda i 
området på senare tid. (det är sant utifrån det jag har sett och hört, jag har inte 
upplevt någon oreda sedan jag träffade dem för 10 dagar sedan) Jag ler mot dem 
och hälsar fint på dem. Jag frågar grabbarna om de vill ha varsin dricka, de lyser 
av glädje och den vänlighet de möter hos mig. Alla svarar, JAA, jag ber dem att gå 
och välja var sin dricka, dock inte någon energidryck (som ger dålig energi). En av 
dem frågar, får jag ta en choklad istället? ja, det går bra säger jag. De plockar det 
de vill ha och kommer till kassan och lägger varorna på kassabandet. Denna 
konversation möts av blickar från många nyfikna människor som finns vid kassan 
som jag har bromsat hastigheten lite på. Jag märker hos minna medmänniskor 
leenden och bra blickar från dem, hur jag pratar med dessa killar. När vi har 
passerat kassan, kommer de en och en, sträcker fram handen och tackar mig så 
vänligt. Det kändes helt underbart. Jag vet, att dessa fyra grabbar kommer alltid 
att vara på min sida, även då när de busar lite J   
 
En annan utmaning kommer från vår granne Maria. Maria kontaktade mig för 
några dagar sedan och bad mig att få lyfta upp ett bekymmer som upplevs i 
området. Den här gången valde jag att inte återberätta denna känsla, jag bad 
istället Maria att skriva själv. Nedan får ni Marias fina brev i sin helhet.  
 
Hej grannar! 
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 Ättekulla är ett fantastiskt trevligt område för oss alla – speciellt 
för oss som har hund. Vi har nära till vackra promenader genom skogen och har 
sedan några år tillbaka även ett hundhägn där våra pälsklingar kan springa lösa 
och leka tillsammans med kompisar. Ättekulla har även ett rikt vilt djurliv. Jag och 
mina två hundar stöter ofta på vilda djur när vi är på promenad. Det ger mig lika 
stor glädje att se en söt ekorre springa upp i ett träd som att se den betydligt 
skyggare räven smyga in i buskarna när den får vittring på oss. Och visst är det 
mysigt att höra fåglarnas kvittrande i träden när de pratar med varandra! Kort 
sagt är Ättekulla ett härligt område att ta en promenad i. 

  Men det finns även här saker som skulle kunna bli bättre. Saker vi alla kan hjälpa 
till med för allas vår trivsel. Och det är att utfodra våra vilda vänner på rätt plats. 
Det vill säga i skogen, inte inom bostadsområdet. Sista rundan jag går med mina 
hundar sker oftast efter att mörkret har fallit, och då håller vi oss till de ställen 
som har belysning. Jag har upptäckt att det varje vecka på ett och samma ställe 
slängs ut matrester som ofta intresserar mina hundar. Detta är på gräsmattan på 
baksidan av Bärnstensgatan 30-32. Jag skulle vilja be den eller de personer som 
kastar mat där att sluta upp med det. Inte bara för att våra tama hundar och 
katter kan äta det som slängs och bli sjuka; utan även för att det lockar hit de djur 
som vi inte vill ha inom bostadsområdet. Förmodligen är det någon snäll människa 
som vill mata våra söta småfåglar med lite bröd som blivit torrt eller kanske lite 
frukt och grönsaker som blivit övermogna. Och jag tycker inte alls att det är fel att 
ge lite mat till våra vilda vänner; speciellt nu under den kallare årstiden när det blir 
allt svårare för dem att hitta mat. Men var snälla och gå ner till skogen med det Ni 
vill ge till de vilda djuren. För tyvärr är det ju inte så enkelt att bara småfåglarna 
äter maten som slängs ut i naturen. Även de intelligenta råttorna kommer. Och de 
lär sig mycket snabbt var det finns mat. Och med råttorna kommer räven och 
rävar tar i vissa fall katter till middag. Jag och mina hundar har träffat på både 
råttor och medlemmar ur Ättekullas söta rävfamilj här inom bostadsområdet. Så 
till alla Er som önskar mata fåglarna, ekorrarna, igelkottarna, rådjuren, rävarna 
och så vidare… Gör gärna det, men gör det i skogen är Ni snälla, INTE i 
bostadsområdet! Med vänlig hälsning 
Maria Franzén med hundarna Lucas och Mischa. 

Tack Maria för ditt fina brev. Jag hade uppskattat väldigt mycket om ni andra 
också skriver brev som detta till mig. Inte gnälliga brev, men brev som har rätt 
tonläge som passar i Runskriften.  

 
 

Viktig Information  
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På grund av många frågor som ställs till styrelsen, låter jag informationen om 
felanmälan samt hemsidan stå kvar i denna runskrift också.  

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/  
 
Bredband 
Det var under en period många klagomål på bredband och TV. Just nu upplevs det 
ha blivit bra efter de åtgärder som Comhem har vidtagit.  
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Presenter 
styrelsen tackar alla som under 40-årsfesten kom med presenter till vår förening.  
 
Det nya skärmen vid entrén 
 För er som inte vet, ni kan bläddra i den nya skärmen vid entrén för att söka den 
information som just du vill läsa.  
 
Rengöring och underhåll av Lumon balkonginglasning 
Balkonginglasningen är enkel att rengöra med vatten och rengöringsmedel. För 
smörjning av aluminiumprofilerna går det bra att använda vanlig silikonspray och 
silikonolja. Vi rekommenderar att först rengöra profilen och delarna och att 
smörja systemet en eller två gånger per år, så att glasskivorna kan glida utan 
problem. Använd inga andra smörjmedel eller fetter, som vaselin eller olja. Dessa 
drar ofta åt sig smuts som kan skada systemets hjul. 
 
Underhållning av fönster. På vår hemsida, under kategorin skrivelser, hittar ni en 
pdf-fil med utförlig information om hur ni underhåller fönster.  

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.   

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

Glöm inte att släcka ljuset när du går ut! 
 
Dagarna har börjat bli kortare och nätterna längre. I vanlig ordning tar 
vi fram våra ljus. Vi tänder ljus för att liva upp stämningen. Just när det 
är som bäst, kan olyckan hända. Därför skickar styrelsen en 
uppmaning att vara varsamma med ljus. Släck alltid ljusen när du ska 
ut. 
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Runans styrelse, önskar er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!  
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
 


