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Runan Ättekulla 
 

Vår och sommarbrev -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, i 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!		
 
Vi har haft en minst sagt mycket dramatisk vår och sommar. År 2020 startade med 

något som få trodde skulle få sådana dimensioner. Men så är 
det. När det vänder, vänder det snabbt och kan få stora 
konsekvenser på alla nivåer i alla samhällen. 
 
När jag skrev föra runskriften, för ett tag sedan, var det inget 
snack om något Corona virus, något covid-19. Det var inte något 

snack om vikten av att hålla avstånd från varandra, snarare, alla pratade om vikten 
av att fira jul och festa tillsammans. Detta var då! 
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Vår	och	sommarbrev	–	7878	

Vem kunde ana när förra runskriften skrevs att denna lilla 
mikroskopiska varelse skulle komma att skaka om hela planeten ordentligt. Vem 
trodde då, innan förra runskriften att världsledare som inte backar för någonting i 
vanliga fall, har mjuknat till och börjat lyssna på allt och alla.  
 
Denna lilla varelse som har fått namnet covid-19 har satt agendan i alla 
världsländer och på alla nivåer av samhället och börjat sätta spår i varje människas 
minne och liv, kanske för alltid. Vem trodde då vid förra runskriften att vår egen 
ordinarie årsstämma inte skulle hållas som vanligt i april månad utan i juni och det 
både via poströstning och vanligt stämma för att försöka hantera denna fråga 
utifrån den smittorisk som finns samt de restriktioner som regeringen har angett.  
 
Något jag starkt beundrar är hur vi i vår förening hanterat detta utifrån de 
restriktioner och rekommendationer som har angetts för hela landet. Jag som har 
bra utsikt från min balkong, ser och betraktar dagligen hur folk kommunicerar 
med varandra. Hur man håller distansen och hur man uppmanar att hålla distans. 
Detta märker man överallt, vid hissen, miljöhuset, våra gemensamma lokaler mm. 
Vid de högtider vi har haft, ser vi en förändring i vårt sätt att umgås med varandra. 
Det är inte stora samlingar som vi brukar se i vanliga fall. Jag vill tro att så är det i 
hela landet. Detta är det världsomtalade sättet att hantera sådana kriser, detta är 
Sverige.  
 
Nu har det gått mer en ett halv år och jag har inte träffat två av mina barn som 
bor i Norge. Detta har aldrig hänt mig tidigare. Tur att internet inte blev drabbat 
av Covid-19 annars vete gudarna vilka sociala proportioner denna pandemi hade 
fått.  
Idag finns det många olika grupper av politiker, forskare, amatörer mm som 
försöker spå hur framtiden kommer att se ut. En sak vet vi alla, vill jag tro. Världen 
kommer att se annorlunda ut än vad den gjorde innan förra runskriften J Våra liv 
kommer att präglas av nya sätt att leva, hälsa, umgås, semestra mm. Så det 
kommer att finnas en tid före ”Vinter runskriften och en tid efter Vinter 
runskriften”.  
 
Hur som helst, livet går vidare. Det jag/ vi hoppas är att skadorna inte blir så stora 
att de inte går att reparera. I vår förening går livet vidare som i resten av landet 
och världen, vi underhåller våra byggnader och lokaler i vanlig ordning. Vi betalar 
räkningar, håller koll på våra räntor och fixar det som fixas ska.  
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Vår	och	sommarbrev	7878	

Som alla kriser, även denna kris börjar få positiva förändringar. Mina barn från 
Norge kommer till Sverige och de får lov att återvända till Norge igen, tack Norge. 
Regeringen börjar lätta på restriktioner. Även Danmark har öppnat sina gränser 
för oss Skåningar, tack Danmark. Detta är små men bra tecken som visar att vi 
börjar vända mot något som vi kan kalla normalitet.  
 
 
Till sist, slappna inte av, håll distans och va försiktigt. Faran är 
inte över än även om det ibland tror vi att allting är bra.  
 
 

Viktig Information  
 
Under viktigt information, finns det information från tidigare runskrift. Jag låter 
det vara på grund av vikten av information som vi måste bli påminda om.  

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 HSBs 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 
 
Viktigt: Klockan 16:00 – 22:00 vardagar och klockan 07:00 – 22:00 under helger 
ringer du detta nummer: 042 – 29 45 46 och kopplas automatisk till den som har 
jour. Om ett allvarligare fel av akut karaktär skulle uppstå som t ex vattenskador 
kan du klockan 22:00 – 07:00 alla dagar ringa Bravida 0702 531 942. Gäller fel som 
inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. OBS! Ej akuta fel som anmäls på 
jouren debiteras bostadsrättshavaren.  
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Vår	och	sommarbrev	–	7878	

Våra	garage	
 
Vår förening har en underhållsplan som vi följer ganska noga. Det är viktigt att 
underhålla våra byggnader, lokaler mm. Underhåller vi inte, då blir prislappen hög 
för oss.  
 
Vi har anlitat fackman för att undersöka våra garage. Det som kommer att hända 
framöver är följande; vi har arbete att utföra som inte kan vänta i ett av garagen. 
Det handlar om betongbalkar som måste åtgärdas omgående. Den andra delen 
handlar om att se över renovering av alla tre garagen. Vi kommer att informera i 
god tid om nästa steg när det gäller arbeten med garageunderhållet.  

Tvättstugor	
	
Vi håller för fullt med renovering av våra tvättstugor. Tvättstuga  nr 32  och 28 är 
redan fixade. Tvättstuga nr 26 är nästa i rad som ska renoveras.  
När vi är vid tvättstugor, vill jag skicka en uppmaning till alla som tvättar. Vi har ett 
gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt till den som ska tvätta efter. Jag blev 
stoppad av en granne häromdagen där han visade mig hur illa det var i den 
tvättstugan han skulle tvätta. ”Jag vägrar tvätta där” säger han till mig, jag tittade 
och det såg inte snyggt ut, jag förstår honom.  
Det värsta hade varit om vi börjar jaga folk som inte lämnar tvättstugan som den 
ska. Så uppmaningen är, gör rätt så slipper vi irritera varandra.  

Entré	och	trapphus	
	
För ett tag sedan blev det färdigställt med målning av alla Entréer. Visst blev det 
snyggt? Det råder enighet hos alla jag har pratat med kring detta att det blev en 
trevlig och inbjudande entré.  
Vi har även startat med att måla alla trapphus. Det är några hus som är klara och 
just nu är det sommaruppehåll i arbetet som kommer att återupptas till hösten.  
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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” (förra runskriften) 
 
I skrivande stund, pågår arbetet för fullt med att återställa Gula huset till den 
trivsamma lokal som vi kommer ha glädje av i framtiden.  
 
 

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/  
 
 
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. 
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Vår	och	sommarbrev	–	7878	

Underhållning av fönster. På vår hemsida, under kategorin 
skrivelser, hittar ni en pdf-fil med utförlig information om hur ni underhåller 
fönster.  
 

Avflyttningsbesiktningar 
 
Från och med 2016-01-01 utför  föreningen  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 
 
Ni som har läst det jag har skrivit tidigare och delat med er, har förstått att jag inte 
gillar att skrika varken med bokstäver eller röst. Jag gillar inte versaler och olika 
färg som röd, gul, fetstil mm för att markera att just denna fråga är viktig och vill 
uppmärksamma detta. Just nu känns det som att jag vill skrika, skrika högt, vara 
förbannad och ledsen samtidigt, stå där vid miljöhuset, gråta och gapa samtidigt, 
bara för att få till en bestående förändring i våra miljöhus. Nej! Jag skriker inte 
denna gång heller, jag gråter inte heller, men jag själv och en hel del av mina 
grannar hade önskat väldigt mycket att vi sorterar mera och att vi sorterar rätt och 
att vi slänger bara det vi har rätt till att slänga i våra miljöhus, resten tar vi till 
soptippen själva, snälla!   
 
 
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 
 


