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Runan Ättekulla 
 

Vinter och vårbrev 2021 

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!		
 
Lite motvilligt, måste jag fortsätta där vi var i vår senaste runskrift. Pandemin har 
på vissa ställen ändrat sitt utseende men inte sin ”mening” och sitt ”uppdrag”. 
Viruset har visat sig variera i olika mutationer och det kanske blir ännu fler. 
Former av mutation av alla sorter läser vi om och fler lär det bli. Det verkar som 
covid 19 är här för att göra vårt liv ganska tråkigt. Vart än man vänder så hör man 
suckar över hur trött man är på denna minst sagt bedrövliga pandemi. Nu pratar 
de som vet om den tredje vågen. Om den kommer eller inte vet jag inte. Men om 
den kommer, då hoppas jag och alla andra att den får vara den sista vågen av 
eländet.  
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Vår	och	sommarbrev	–	7878	

Våra planerade resor, fester, högtider, träffar med familj och 
födelsedagsfirande har ställts in och allting kretsar monotont i en cirkel som sluter 
sig i vår omedelbara omgivning i vår omedelbara krets.  
 
Jag hade mina döttrar på besök från Norge. En av döttrarna åkte tillbaka efter en 
vecka, rustad med alla tester och papper som norska staten krävde. Allting gick 
bra för henne. Häromdagen ville min andra dotter åka till Norge, till sin 
arbetsplats där hon har jobbat i drygt två år. Samma dag tänkte jag åka skidor på 
Vallåsen efter jobbet med några kollegor. Dottern hoppar in i bussen vid middag 
och jag åkter till Vallåsen efter jobb. För min del, var det tillräckligt med snö och 
lagom med folk i backen, en sak var tråkig, det var inte många danskar där som 
det brukar vara.  
 
Efter en och en halv timmes åkning i backen får jag ett samtal från dottern som nu 
var vid norska gränsen där hon berättar att hon måste tillbaka till Helsingborg. 
Hon fick inte lov att åka in i landet.  
 
Vad gör en pappa vid sådana tillfällen. Hoppar i bilen och kör hela vägen till norska 
gränsen och tillbaka med dottern. Pandemin har skapat så mycket stress även för 
våra myndigheter att ingen vet vad som gäller och saker och ting förändras från 
dag till dag, från timme till timme. För min, och min dotterns del blev det inte så 
tråkigt, det blev en trevlig resa tillbaka från norska gränsen. Mycket trevligt snack 
och kvalitativt samtal mellan mig och min kära dotter.  
 
Men nu borde det räcka. Nu behöver vi lite ljus och värme. Vi behöver kramar och 
det goda snacket, vi behöver sitta, skratta och hantera vardagen utan denna extra 
belastning som sitter över våra huvud som ett tungt svart moln.  
 
Livet går vidare ändå. Det gäller att göra vårt bästa och se framåt. Häromdagen 
kunde jag i det behagliga februarivädret se många människor som var ute på 
promenand och i andra ärenden, allting med säkert corona avstånd. Det är bra. 
Jag vill hoppas att ljuset får med sig även den goda kraften att blåsa bort detta 
tunga pandemitäcke som håller på att kväva vår livslust.  
 
Som styrelse och förening står vi inte och väntar på att allting ska bli bra. Vi gör 
det vi måste göra och lite till. Vi väntar inte på att pandemin ska gå över, vi får inte 
lov att göra det. Vi försöker gå framåt försiktigt med vårt underhåll av våra 
byggnader, renovering och andra investeringar som är ett måste för att 
föreningen ska kunna  leva vidare och hålla sig frisk.  
 
Enligt det uppdrag som styreslen har att underhålla och se till att byggnader är i 
bra skick håller vi att undersöka möjligheten att renovera våra garage. Om detta 
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skrev vi i förra runskriften. Men nu lite mera detaljer. Vi får inte lov att riskera att 
garagen faller ihop. Det är en hel del betong i garagen som måste lagas på grund 
av ålderrelaterat stitage. Vi måste lägga nytt asfalttätskikt på övre plan för att 
förlänga lisvlängden på betongbjälklaget. Nya linjemarkeringar är planerade i alla 
garage. Även taket måste ses över, därför funderar vi att lägga papptäckning på 
yttertaket för att fölänga livslängden på takplåten.  
 
När vi  redan är i garaget, har vi även funderat på att göra plåtinklädnad på 
garagens fasad, aluminiumjalusierna i ”fönsteröppningarna” tänker vi byta till 
genomskinliga för att få in mer dagsljus i garagen. För oss i föreningen har det hela 
tiden varit mycket viktigt att tänka långsiktigt och inte bara det. Bra miljölösningar 
som är förenade med framtidsandan och de mål som staten har är mycket viktiga 
för oss att följa upp och jobba för. Därför har vi tänkt att installera ny ledbelysning 
i samtliga garage, förbereda för laddning av elbilar samt montera solceller på 
taket. I takt med investeringar måste vi tänka på energisparande alternativ samt 
bra miljöval för framtiden.  
 
Det kommer att ställa till det när det gäller våra parkeringar. Varje garage behöver 
vara tomt när renoveringen börjar. Det finns bilar i garaget som inte används, 
finns även de som inte rullat från garaget sedan jag flyttat hit, dessa bilar behöver 
flyttas/forslas bort. Mer information om detta kommer till bilarnas ägare i god tid 
innan renoveringen börjas. Vi kommer att behöva varje plats i de garage som inte 
renoveras för att placera alla bilar. 
  
Föreningen kommer att fixa provisorisk parkering mellan husen Bg 8 - 10 och 16 – 
20, detta för att garagen behöver vara tomma på bilar under tiden som 
garagerenoveringen håller på. Vi beräknar byggstart i augusti år 2021. Styrelsen 
ser fram emot bra samarbete och förståelse när det gäller även denna röra när vi 
sätter igång med renoveringen. 
 
 

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.  

A" rsstämma	
	
I år kommer det inte att bli någon årsstämma i traditionell mening. Detta på grund 
av Covid 19 och de restriktioner som regeringen har gått ut med. Årsstämman 
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Vår	och	sommarbrev	–	7878	

kommer att anordnas på ett annat sätt vilket vi inte är glada för. 
Men så är det.  Mera information om årsstämman kommer till er så fort vi är klara 
med det material som ska distribueras till er.   

Vattenskador	i	lägenheten	
	
Att leva i en förening betyder att man har gemensamt ansvar för det som är 
gemensamt. Den sista tiden har föreningen haft ett antal vattenskador som 
orsakats av brister på underhåll av diskmaskiner. Föreningen har drabbats ganska 
hårt av stora kostnader. För att undvika onödiga och kostsamma vattenskador,  
måste vi tänka på följande:  
 

• Avloppsslang till diskmaskin ska vara förankrad i vägg samt slangklämma 
ska finnas på slangen där den ansluter till vattenlåset. 

• Droppskydd ska finnas under diskmaskin. 
• Stäng alltid av vattnet till diskmaskinen när ni är klara med disken. 
• Åk aldrig hemifrån när diskmaskinen är igång. 

Här kommer en bild  som visualiserar för er hur det ska vara:  
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Underhållning	av	fönster	och	balkongglas	
	
Varje bostadsrättsinnehavare har skyldighet att underhålla sina fönster och 
balkong partier. Eftersom våra fönster och balkonginglasning har rörliga delar, 
måste vi smörja ibland. Risken är att om vi inte gör det och om det blir något fel 
på fönster och balkong, då gäller inte garantin. Helt enkelt, vi måste smörja och 
underhålla.  

Spanjoletter, låshus, ändkolvar och gångjärn skall smörjas en gång om året med 
smörjolja. Glidskenor smörjes med vaselin en gång om året. Ett tips är att göra det 
vid vårens fönsterputsning. 

Som styrelse har vi även tänkt på att det finns de som inte klarar att göra det själv. 
Har du inte någon i din familj, grannskap som kan hjälpa dig, skriv ett mail till; 
runan2017@gmail.com eller ring till Pontus så kommer föreningen att hjälpa dig. 
Det du behöver är en silikonspray eller silikonolja och spraya/olja på de rörliga 
delarna. Om hur du underhåller fönster och balkong, finns det information på vår 
hemsida under rubriken skrivelse; https://runan.hsbbrfwebb.se/  
Du som inte har någon som kan hjälpa dig, maila eller ring så skickar vi någon som 
kan hjälpa dig. Viktigt.  
 

Markentreprenör		
	
Vi fyra föreningar, Runan, Edan, Sköldmön och Ättekulla har kommit överens att 
bytta vår markentreprenör från den vi hade Green till Kingelstad bygg. Vi kommer 
att behålla vår Diana och hennes team. Så vi fortsätter samarbeta med teamet som 
vi har gjort hitintills och vi hjälps åt. Vår förhoppning är att samarbetet med 
företagets ledning kommer att bli bra.  

Brandvarnare	
	
Se till att du har brandvarnaren funktionsduglig. Batteriet varar inte för evigt, det 
måste bytas ibland. Gör det, det sparar liv.  



 

 

 

 

                   RUNSKRIFTEN NR 15 

 

6 

R
un

sk
ift

en
 n

r 1
8  

 

	
	

Vår	och	sommarbrev	–	7878	

Tvättstugor	
	
Nu är det färdigrenoverat i våra tvättstugor. Jag behöver nog inte sitta här och lära 
folk hur de ska tvätta, hålla rent och skapa trevlig stämning i tvättstugan. En sak 
vet jag dock av egen erfarenhet. Tvättstugan är det utrymme som kan reta 
gallfeber på din granne. Var snäll och försök undvika det. Städa efter, damma av 
och se till att den som tar över efter dig inte behöver irritera sig på hur det ser ut i 
tvättstugan. Man ska inte få fiender i tvättstugan. Det är det värsta som kan hända 
en. Jag tror att det var det första jag fick lära mig när jag kom till Sverige.  

Dörrar		
	
Vi kommer så småningom att måla även de ytterdörrar som finns i våra byggnader 
i samma kulör som entrédörrarna.  Även bostadshusens fasader på den södra 
gavelsidan måste vi göra om. Det var den delen som vi inte fick med i vårt stora 
ombyggnadsprojekt. Nu är det dags.  

Festlokaler  
 
Både gula huset och lokalen i 16 har genomgått renovering. I dagsläget på grund 
av Covid 19 är det inte tillåtet att festa i våra lokaler. Men planerar du att ha fest 
lite längre fram, ring och boka lokalen hos Pontus. Du får en tid med förbehåll att 
om restriktionerna står kvar, blir det inte någon fest. Men som jag skrev i början, 
detta elände kommer ta slut någon gång.  

Felanmälan och viktigt information angående 
fastighetsservicen 
 
Pontus Kristoffersson, e-post: pontus.kristoffersson@hsbnvs.se 
telefon 042 – 19 95 39 
 
 
felanmälan ordinarie arbetstid tel. 042 – 19 95 90. Felanmälan HSBs hemsida: 
www.hsbhbg.se eller vår hemsida: runan.hsbbrfwebb.se/felanmalan/  
 
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 
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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.  

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. 
Dina förslag om information och inspiration är mycket viktiga. Så tveka inte, skicka 
ett mail till runan2017@gmail.com om du vill ha något publicerat.  
 
Styrelsen har för avsikt att dela så mycket information som möjligt med våra 
medlemmar via hemsidan, runskriften och våra skärmar vid entrén. Dessa 
kommer att förbli våra primära/ enda 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/  

Avflyttningsbesiktningar 
 
Från och med 2016-01-01 utför  föreningen  avflyttningsbesiktning när ni säljer er 
lägenhet. Besiktningen kommer att utföras av HSB Nordvästra Skåne. 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 
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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 
 

 
 
 


