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Runan Ättekulla 
 

Höstbrev-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!		
 
Livet hos oss trots den långvariga koronatiden fortgår i sin normala takt. Det finns 
de som säger att vi i Sverige har klarat detta bättre än något annat land. Det finns 
även de som säger att vi hade kunnat göra annorlunda, mera och bättre. Tydligen 
finns något rätt i alla påståenden. Det beror helt och hållet på hur man ser på det. 
För min del, känns det bra att kunna förlita mig på de som är mest professionella, 
som Anders Tegnell och Company.  
 
Jag har trots allt försökt att leva normalt oberoende av det enorma 
informationsflödet som finns på olika medier. Vi har fått besök och varit på besök 
en hel del, valt ställen att äta där det inte varit mycket folk, varit i Norge, undvikit 
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stora folksamlingar och försökt hålla distans och tvätta händerna 
så mycket det går. Jag jobbar som vanligt och tack och lov, alla mina kollegor och 
elever har förskonats hitintills från denna hemska Covid - 19.  
 
Jag tränar och vandrar så mycket jag får tid till och har ork. Utifrån det jag ser hos 
mina grannar, gör ni samma sak. Ni vidtar försiktighetsåtgärder och lever livet så 
bra det går. Våra promenadgångar är aldrig tomma. Man ser folk som är ute i olika 
ärenden. Någon som rastar en hund medan andra är ute och motionerar.  Jag 
träffar ibland barn och barnbarn till mina grannar som kommer på besökt till deras 
käraste, jag blir glad att få se detta. Jag har inte hört att något i vår förening har 
råkat illa ut för denna hemska pandemi. Å andra sidan vet jag inte allt. Ifall jag har 
skrivit något för mycket om detta, ber jag om ursäkt.  
 
Oavsett lugnet vi känner, har detta omskakat vår omvärld ganska rejält. Det mest 
dramatiska för min del har varit att inte kunnat hälsa på folk så som jag har gjort 
alltid. Detta tror jag de flesta upplever som något ganska dramatiskt. En kram, en 
handskakning, sitta bredvid varandra utan att bilden av Covid 19 träder fram som 
ett spöke är något som sätter spår i våra liv. Å andra sidan, jag har även träffat de 
som är glada för just att man slipper krama och skaka hand med andra.   
 
Styrelsen har jobbat som vanligt trots pandemin. Vi har haft våra vanliga möten 
och fattat de beslut som styrelsen är ålagd att fatta. Vi har haft föreningsstämma 
under denna Corona tid, dock i ett annorlunda format utan att rubba på den 
demokratiska processen som lagen kräver.  
 
Med ovanstående information i beaktande,  träder vi starkt in i hösten. Vi har en 
ekonomi i balans och vi underhåller det som ska underhållas enligt vår 
underhållningsplan. Vi renoverar och fixar. Problemet med mögel i Gula huset vid 
22:an är fixat och lokalen är i fullt bruk igen. Vi har målat (nästa, arbetet fortgår) 
samtliga entréer och trapphus, vilket har blivit mycket snyggt.  Vi har bytt en del 
hissar, vi har hitintills renoverat 7 tvättstugor och resten håller på att renoveras.   
 
Föreningen har inlett projektering tillsammans med HSB och NCC för renovering 
av våra garagebyggnader. Preliminär byggstart blir till våren 2021. Närmare 
besked om omfattningen av renoveringen kommer att meddelas till hela 
föreningen senare.  
 
Må väl min granne!  
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Runskriftens	profil	
 
Under förra föreningsstämman lämnade Maria Esterborg sitt uppdrag i styrelsen 
med stort värdighet. Vi alla tackar henne för alla hennes insatser hon har gjort i 
och för föreningen. Den vakanta platsen i styrelsen fylldes i sin ordning. En ung 
tjej, Johanna Magnusson, (som föryngrar medelåldern i styrelsen med många år) 
blev invald i styrelsen. Jag tänkte att det är ett bra tillfälle att bekanta Johanna 
med er. Jag ställde några frågor till Johanna och hon kunde med stor glädje  
besvara de frågor som jag tar med i denna runskrift.  
 
Hej Johanna, välkommen till Runans 
styrelse och runans höstbrev.  
Vad kul att få vara med i Runskriften! Jag är 
Johanna Magnusson, bor på Bärnstensgatan 
6. Jag blev invald i styrelsen på årsmötet 
2020. Ett annorlunda årsmöte där jag 
saknade alla er som annars tar er dit!  
 
Jag tycker att årsmötet är höjdpunkten på 
året där vi alla har så trevligt. Han från HSB, 
vad han nu heter, gör ”vår” redovisning så 
bra och det är liksom så enkelt att hänga 
med.  
 
Jag och min sambo har nu bott på Runan i 6 år och har trivts från första dagen.  
Vi bodde tidigare på ”gamla” Raus, och gick ofta här uppe med vår hund Shira.  
Vi pratade lite om det fina området och sa att här skulle man bott, men inte mer 
än så.  
 
Vi är båda ”hemnet-sökare” och utan att vi pratat om det så hade vi faktiskt tittat 
på samma lägenhet. Det kom sig så bra att vi kunde köpa den. När vi köpte den 
bodde vår dotter hos oss, men sedan några år tillbaka har hon sitt egna hem.  
Så klart fick vi känslan av att lägenheten var för stor för oss två när hon flyttat och 
vi tittade på andra områden och lägenheter. Vi kom alltid fram till att både läge, 
grannar och omgivningen var alldeles för bra för att lämna. Jag måste även ge 
styrelsen beröm! Jag har inte funnit en bättre ekonomi hos någon förening!  
Vi valde att göra om i lägenheten, så vi har både kontor och yoga-rum med utsikt 
över Ven. Och i dessa Corona-tider så var ju kontoret utmärkt att ha!  
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Varför ville jag engagera mig i styrelsen? Jag är en engagerad 
person och gillar att ha ordning. Jag ville engagera mig och bidra för att kunna 
fylla på med lite ”yngre” år och kunna påverka vårt boende framöver. Runan har 
ett gott renommé och är väldigt välskött. Det är också väldigt lärorikt att vara 
med i styrelsearbete där man lär sig om demokrati och beslutsfattning. Och bättre 
mentorer, med den livserfarenheten som finns i styrelsen, vill man gärna ta del av.  
 
Som bostadsrättsägare är jag delägare i min förening och jag har ett intresse av 
att se vad min månadsavgift går till, samt försäkra mig om att styrelsen förvaltar 
föreningens pengar bra. 
 
Att bli synlig är svårt i lägenhetsområden. Vi är rätt ”hemmavänliga” och sedan 
mars har ju inte Corona gjort det lättare att träffas. Men de gånger vi ses, brukar 
jag ha ett leende och ett hej i beredskap. Ibland står jag och skakar mattor och när 
jag är ute och springer och går, burkar jag ha en väldigt ful mössaJ 
Det är en svår fråga hur man ska bli synlig och hur våra medlemmar ska märka att 
jag är med i styrelsen, men en sida är att bidra här i Runskriften. 
Kanske även ett kort på styrelsen på våra infotavlor för att ge ett ansikte på hela 
styrelsen! 
Tack Johanna och välkommen till Runans styrelse.  
 

Vad	kommer	bilden	med	runsten	som	vi	använder	i	
vår	Runskrift	ifrån?	
	
För ett tag sedan pratade jag med Rolf Malmström som är en högaktad granne till 
mig/oss. Under samtalet kom det fram att Rolf kunde någonting som är ganska 
intressant för vår förening. Jag bad Rolf att skriva några ord om runstenen som vi 
använder i vår Runskrift. Nedan kommer brevet i sin helhet som Rolf skickade till 
mig.  
 
Runstenen som pryder våra Runskrifter! 
Det var inte svårt att känna igen runstenen som nu har blivit 
”varumärket” för Runskriften i vår bostadsföreningen Runan. 
Varför var det nu inte så svårt. Jo, därför att jag under mina barn- 
och ungdomsår bodde bara ett stenkast från den här runstenen 
där den då stod vid brofästet på Frösön, där den dåvarande bron 
sträckte sig mot Östersund på andra sidan sundet.  
 
Den här runstenen är världens nordligaste och Jämtlands enda nu 
bevarade vikingatida runsten. Stenen stod ursprungligen på 
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Frösöns östligaste spets. På grund av tillkomsten av den nya bron mellan Frösön 
och Östersund som byggdes mellan åren 1969 – 1971 är stenen numera placerad 
framför landstingshuset cirka 100 meter bort räknat från sin ursprungliga plats.  
 
Stenen ristades omkring år 1050 i samband med Jämtlands kristnande och den är 
unik genom att den gjordes till minne av kristnandet och byggandet av den första 
primitiva bron över sundet.  
 
Runtydare har lyckats utläsa vad runskriften vill berätta för eftervärlden och 
resultatet ser ut så här: ”Östman Gudfasts son lät resa denna sten och göra 
denna bro och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn och Sten 
ristade dessa runor” 
 
Trevligt att kunna berätta det här för Runskriftens läsarkrets. Med dåtidens 
verktyg måste det ha krävts enorma krafter och massor av tålamod för att kunna 
åstadkomma alla dessa runtecken på ett så konstnärligt sätt. Rolf Malmström  
 
Tack Rolf för ditt bidrag till Runskriften. Det är en stark önskemål att alla som har 
något intressant att dela med oss, skicka ditt inlägg till: runan2017@gmail.com  

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

Nyttjandet	av	våra	gemensamma	lokaler	
Angående våra gemensamma lokaler på Runan Bg 8, Bg 16 och Bg 22. Det är den 
bostadsrättshavare som tecknat sig för lokalen som ansvarar för att 
ordningsföreskrifterna följs och ska vara närvarande vid användandet av lokalen. 
Se Trivselregler, BRF Runan Ättekulla. (trivselregler hittar du även i vår hemsida; 
https://runan.hsbbrfwebb.se/  Maria och Erland synar lokalerna efter 
användningen, ring 076 597 90 37 

Felanmälan	och	viktigt	information	angående	
fastighetsservicen	
Pontus Kristoffersson, e-post: pontus.kristoffersson@hsbnvs.se 
telefon 042 – 19 95 39 
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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 tel. nr 042 – 29 45 46: 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.  

Självriskeliminering	vid	vattenskada	
Anticimex besiktigar våra lägenheter vart 3-dje år med avseende på risk för 
vattenskador. Om ni är utan anmärkning i protokollet kan ni få ersättning för er 
självrisk. Protokollet är utdelat till er lägenhet efter senaste besiktningen. Råkar ni 
ut för en vattenskada och inte har några anmärkningar som inte är åtgärdade kan 
ni få ersättning för er självrisk. Gör en anmälan på områdeskontoret  
på tel. 042-199539 om ni blir drabbade.  

Brandväg	–	får	ej	blockeras	
Det har kommit till vår kännedom att man ibland ställer barnvagnar och andra 
föremål på ställen där det inte är tillåtet att ställa som trapphuset mm. Vi måste 
tänka på att vid brand går allting fruktansvärt snabbt. Håller vi strikt de 
förordningar som brandmyndigheter ger oss, kan det rädda liv den dagen det 
händer. Därför, det får absolut inte förekomma några lösa föremål eller 
brandfarligt material i trapphuset. Ställs föremål ut i trapphuset kommer detta att 
transporteras bort.  

	Fågelmatning	
Ibland måste vi upprepa det vi har skrivit tidigare. För vissa kan det vara 
irriterande upprepningar men sanningen är att när vi upprepar lär vi oss, förstår 
saker bättre. Upprepningar i Runskriften följer också av att det under tiden kan ha 
kommit nya grannar och för dem blir det första gången de läser det vi skriver. Så 
nu till saken.  
 
Vi har skrivit ett par gånger tidigare om hur viktigt det är att vi inte matar fåglar i 
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vårt område. Vårt område är mycket rikt på fågelmat. Närheten till naturen och 
närheten till åkrar gör att våra fåglar inte behöver vår hjälp. Matning av fåglar är 
rent av en dumhet, när vi vet att det är råttor som dras till den mat vi serverar till 
fåglarna. Så snälla, låt fåglarna vara i fred så låter råttorna oss i vara i fred. Tack! 

TV	
Sedan 26 maj 2020 har det blivit digital tv. Jag har träffat några grannar som har varit och 
köpt ny tv. Någon har köpt digital-box mm. Ta vara på de kunskaper som finns hos din 
granne. Om du inte har kommit igång med din digitala tv, fråga en granne, det brukar vara 
någon som kan hjälpa just dig med din fråga. Jag är helt imponerad över de kunskap som 
vissa av våra grannar har om saker och ting. För övrigt kan man även ringa till Com Hem- s 
kundservice.  

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. 
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 
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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 
(Jag väljer att låta denna text vara även denna runskrift. Sorteringen är ett 
ständigt förbättringsområde som vi brottats med – bättre kan vi)  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!   

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 liva upp stämningen. Just när det är som bäst, kan 
olyckan hända. Därför skickar styrelsen en 
uppmaning att vara varsamma med ljus. Släck alltid 
ljuset när du ska ut.  
 
 
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 
 


