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Informationsmöte  
Helsingborg den 1 december 2021  

Informationen är uppdaterad den 22 januari 2022 för att presentera aktuell 
information 

Lokal: Gula huset  
Närvarande från styrelsen: Marianne Berg Rasmussen, Mats Jönsson, Christer 
Borg, Johanna Magnusson 
Närvarande från HSB: Pontus  
Närvarande från boende: Pernilla Bärnstensgatan 10, Thomas Bärnstensgatan 10, 
Maria Bärnstensgatan 10, Lis-Marie Bärnstensgatan 20, Anna-Maria 
Bärnstensgatan 20 
-------------------------------------------------------------- 
Ordförande Christer Borg välkomnade alla till detta informationsmöte och 
informerade om att det inte var möjligt att hålla ett stort informationsmöte med 
rådande Covid-19 situation. Detta var en bra ”mellanväg” där vi kunde mötas med 
ett fåtal boende.  
 
De Boende på mötet meddelande att de har samlat in frågor från andra boende som 
de har pratat eller träffat på, samt sina egna frågor.  
Vi alla presenterade oss och de boende fick börja med sina frågor: 
Informationen som upprättas här, är generell information som syftar till att ge 
en så generell information som möjligt till de boende och de frågor som kom 
upp.  
 
Åtgärder eller trips som är skrivna i detta protokoll/information, bör ses som 
ett tips och vissa åtgärder bör göras av auktoriserad hantverkare, eller som är 
van vid att hantera tex element. Vissa tips är tagna från sökningar på internet 
och bör ses som tips och hanteras där efter. Om någon osäkerhet finns, ber vi 
er att höra av er till områdesvärden eller HSB felanmälan.  
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Garagerenovering 
Garaget är ett underhållsarbete då garagen är ca 40 år gamla. 
Upphandlingar och redovisning av garagerenoveringen sker genom ett så kallat 
”Partneringavtal” mellan Brf Runan NCC och HSB. HSB är involverat i hela 
projektet och har återkommande möten med både projektledningen och Brf Runan. 
Styrelsen är med på återkommande möten och byggmöten där ekonomi redovisas, 
där man går igenom byggplaner och där man tar beslut för att komma vidare. 
Styrelsen har full insyn i allt som händer i byggprojektet.  
 
Renoveringen går enligt plan. Första garaget ska vara klart i februari 2022. Ca 14 
dagar försenade på grund av väder. Kostnader och budget enligt plan och det finns 
inga uppenbara risker för att kostnader ska skena.  
 
Boende undrade om glaspartierna. Vi har ett provexemplar uppsatt där de har sett 
rostangrepp på fästen, och att det är sprickor i glaset.  
 
Christer förklarade att det är en prototyp/test för att vi skulle visa hur det är tänkt.  
På färdigt glasparti är det rostfritt stål och det är härdad glas. Vi diskuterade också 
valet av att ha glaspartier där tanken är att det blir ljusare och bättre insyn för att 
göra det sämre för inbrott och skadegörelse.  
 
Kameraövervakning kom upp som en fråga, och denna punkt/fråga måste gå till 
stämman 2022.  
 
Laddplatser som kommer att finnas på vissa utvalda platser i garagen kommer att 
kosta mer per månad, samt en Kwh tid. Ett externt företag kommer att administrera 
Kwh och laddning.  Kostnader för dessa platser, eller andra kostnader för detta är 
inte bestämt än.  
 
Mer information om garagerenoveringen kan man hitta på Runans hemsida under 
rubriken ”Viktig information”.  
 
Garageplatser: 
Enligt ett speciellt servitut/avtal hyr Brf Sköldmön 32 platser hos Brf Runan.  
Pris för plats är samma som för boende i runan samt moms.  
Under en tidigare period hade Runan platser över, och för att få kostnaderna täckta, 
hyrde man ut till även externa parter. Tex Minibussen  
Nu i och med garagerenoveringen, kom frågan upp om vilka som parkerar på de 3 
p-platserna vid gamla kiosken. Det är Trädgårsskötselföretaget som har dessa tre 
platser.  
 
När man ser bilar som upptar parkeringsplatser som inte är deras, tex dessa 3 
platser vid gamla kiosken, ska man ringa parkeringsbolaget Aimo Park 0771-96 90 
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00, och anmäla detta. Detta gäller även om man ser bilar stå på ”tvättrutan” eller på 
andra platser där man inte ska parkera.  
Alla som har en parkeringsplats tilldelad under renoveringen, ska ha ett märke i 
fönsterrutan för att få stå där. Om man har otillåten parkering på sin parkeringsplats 
ringer man Aimo Park 0771-96 90 00 och anmäler detta.  
 
Hyreshöjning som informerats om i broschyren är inte fastställd än. Uppdaterad 
Information: De som nu får nya avtal på garage kommer att finna nya 
hyreshöjningen på dessa.  
Tvättplatsen för bilar kommer fortsättningsvis finnas kvar.  
 
Lägenheter som socialen/Helsingborg kommun äger 
5 st lägenheter finns utplacerade i olika hus. Kommunen äger dessa och betalar 
samma avgift som andra boende. Dessa lägenheter är köpta av kommunen, då 
husen byggdes och inget vi bestämmer över. Tillsyn av lägenheterna sker av 
kommunen.  
 
Evakueringslägenheter  
9 st evakueringslägenheter är köpta av HSB för att kunna tillgodose boende på Brf 
Ättekulla, Eddan under deras renoveringsprojekt. Avgiften är samma som för 
boende. När dessa inte behövs längre kommer HSB att sälja av dessa. 
 
Bommar vid infarter till området 
Låset på vissa bommar behöver ses över. Pontus tar denna punkt och ska se över 
låsen.  
Det har förekommit att det har stått bilar och blockerat bommarna och det har då 
uppstått problem med att ta sig in och ut. Det har även vid något fall varit svårt för 
blåljuspersonal att komma in och ut. 
Detta är inte acceptabelt och man bör ringa parkeringsbolaget direkt för att de ska 
kunna åtgärda detta. Om blåljuspersonal inte kan komma in, bör man ringa polisen 
direkt för att de ska kunna ringa ägaren av fordonet.  
Bättre skyltning om parkeringsförbud inom området och vid vissa ställen, kan vara 
en bra sak att diskutera för styrelsen.  
 
Parkering inom området 
Boende påpekade att det förkommer mycket parkering inom området och vill gärna 
se att detta försvinner. Vissa utnyttjar att stå där hela dagen, då man renoverar 
lägenheter tex.  
Boende påpekade att det inte fanns samma möjlighet för de olika husen, att kunna 
”utnyttja” en liten plats utanför entréerna om man behöver springa upp snabbt med 
tunga saker. 
Styrelsen informerade om att ett generellt parkeringsförbud finns på hela området. 
Om man behöver parkera inom området, är det för en kort stund. Det står i 
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informationsblad uppsatt i vissa hissar. Skyltning om parkeringsförbud och 
brandväg finns inom området. 
Det är av yttersta vikt att ha brandvägarna fria för blåljuspersonal då det kan 
gälla minuter för att rädda liv! 
 
Tips: Om man behöver stanna utanför entrén för en kort stund, skriv en lapp och 
lägg väl synlig i fönstret, med ditt namn och telefonnummer där du kan bli nådd.  
 
Grillplatser / Lusthus / utomhusmiljö 
Lusthusen sattes upp för de boendes trivsel och det var ett projekt tillsamman med 
en skola. 
Under mötet framkom det oro om att dessa platser inte alltid utnyttjas enbart från 
de boende. Det händer att det utnyttjas från folk som inte har någon relation till 
området. Vi uppmanar de boende att nyttja och utnyttja dessa platser så mycket det 
går.  
Borden som finns runt om i området behöver ses över. Detta görs i samband med 
att vi ”öppnar upp” till sommaren.  
Vaktbolaget – Bevakningsgruppen Telefon: 020-823 000 
Rondering sker randomatiserat under vardagar, helger och afton. Detta för att man 
inte ska få en rutin på när de kommer. Vid vissa tillfällen har vi haft extra 
bevakning. Vaktbolaget läser av vissa taggar så som gamla kiosken.  
Om man ser något som behöver vaktbolagets uppmärksamhet, kontaktar man dem 
omgående. 
Telefonnummer: 020 - 823 000. Tänk på att vara tydlig med vilken adress och var 
på området det händer. Personerna som sitter och svarar vet inte hur det ser ut på 
just vårt område. Desto mer information de kan få av dig, desto lättare har de att 
hjälpa.  
 Om det är en polisiär sak, ringer man 114 14.  
 
Vid pågående brott ringer man ALLTID 112 

- Tipsa polisen via Webben 
- Ditt tips hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott. Har du 

möjlighet, vill vi gärna att du ringer men du kan också använda 
webbformuläret på polisens hemsida.  

- Ring och tipsa på 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg ”tips” för att 
komma vidare.  

- Ring alltid 112 vid akuta ärenden. Det kan till exempel handla om att du ser 
något som håller på att begå ett rån eller ett inbrott.  

 
Inflyttning och utflyttning 
I samband med utflyttning görs en besiktning/tillsyn av lägenheten av Brf, på de 
områden där Brf har skyldigheter mot den boende. Beroende på vad 
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anmärkningarna blir, agerar Brf efter detta. Det kan vara att ta in certifikat från 
hantverkare eller liknande. Detta är generellt skrivet eftersom det beror på 
anmärkningar som skrivet ovan.  
 
Köparen av bostadsrätt har undersökningsplikt. Mäklaren ska informera köparen 
om undersökningsplikten. Det gäller för både hus och bostadsrätter. Prata mer med 
er Mäklare om detta och vad som gäller.  
 
När en namnändring kommer in till HSB, skickas det ut ett informationsblad med 
allmän information till den nyinflyttade. Detta informationsblad/folder innehåller 
inte specifika uppgifter om var tvättstugor, cykelrum eller barnvagnsrum finns 
placerade. Detta är uppgifter som mäklaren, eller säljaren bör informera om. 
Det går också bra att kontakta områdesansvarig för mer information.  
Med anledning av att vi sett ett ökat köp-renovera-sälj av ibland samma personer, 
informerade vi om följande: runt om i landet sker detta ”nya” sätt. Det är mycket 
svårt att förhindra, då det ofta går så långt som till Tingsrätten. HSB och Brf 
försöker att förhindra detta i största mån, och samarbete/diskussioner sker vid varje 
överlåtelse. Ofta är det svårt att ”vinna” då det ofta går ända upp i rätten.  
 
Porttelefoner / Passersystem / entréer  
Oturen var framme på en av dörröppnarna och det tog väldigt lång tid för åtgärder. 
Detta är påtalat.  
Det är mycket viktigt att man stänger av dörröppnaren när man tex behöver ha 
dörren öppen en längre stund. Uppställning av dörren, sker genom att man 
använder den dörrspärr som finns placerad vid insidan av entrén /elementet.  
 
Problem med taggsystemet: 
Tips: Om er tagg inte fungerar i entrédörren: Se om ni kan använda taggen och 
komma in genom förrådsdörren. I de fall där man inte kan gå via förrådet, behöver 
man ringa vaktbolaget på telefon nr: 020-823 000. 
Använd porttelefonen och ring till annan granne, och be att få bli insläppt. Om du 
har porttelefonen kopplad till din mobiltelefon, se över inställningarna på din mobil 
för ”samtal väntar”. Då finns möjligheten att ta samtalet från porttelefonen och 
trycka 5, för att öppna dörren.  
Om både porttelefonen och taggsystemet slutat fungera: Ring Vaktbolaget på 
telefon nr 020-823 000 för att anmäla detta.  
 
Andra ”bra att veta” med taggsystemet 
Vad händer om det är fel på taggsystemet eller min tagg? 
Om en tagg slutar fungera, kontaktar du områdeskontoret så testar de den. Enklaste 
sättet är att lägga den i ett kuvert och lämna till områdeskontorets brevlåda märkt 
med ditt namn och lägenhetsnummer. Skriv gärna en beskrivning om problemet 
inte är uppenbart. Om taggen skulle visa sig vara defekt får du en ny utan kostnad.  
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Vad händer om det är strömavbrott? 
Systemet som styr ytterdörrarna kräver givetvis ström, och vid strömavbrott går de 
på batteribackup, detta gör att system bör klara av ett mindre strömavbrott utan att 
du ens märker något, dörren öppnas som vanligt. Att komma ut ur huset påverkas 
inte, låskläppen på dörrens insida är helt manuell. Givetvis innebär detta att varje 
gång dörren öppnas med en tagg, så sjunker batterinivån, alltså är det en bra idé att 
du inte springer fram och tillbaka just under ett strömavbrott.  
 
Batteribackupen är slut, vad gör jag nu? 
Nu är detta något som mycket sällan inträffar, men det kan hända att vi har ett 
längre strömavbrott som gör att taggsystemet helt slutar att fungera. I sådana fall 
”öppnas” dörrarna och är olåsta. Dörrarna i husen kan öppnas med nyckel av 
områdesvärden eller Styrelse, sedan kan dom sätta upp dörrarna till trapphusen 
tillfälligt tills systemet fungerar igen. 
 
Porttelefon eller taggsystem är INTE beroende av internet.  
 
Entréer: 
Vid uppställning av dörren under en längre tid, vid tex en flytt eller andra 
aktiviteter där dörren behöver vara uppställd under en längre tid, Vänligen använd 
den dörrkil som är placerad vid dörrarna.  
 
Felanmälan / föreningens jour 
Vid eventuella fel på ordinarie arbetstid ska du ringa felanmälan Tel. 042 – 19 95 
90  
Reparationer debiteras enligt föreningens stadgar. Alla vardagar på kontorstid 
kommer du till en telefonsvarare där du kan tala in ditt meddelande. 
 
Föreningens jour klockan 16:00 – 22:00 vardagar och klockan 07:00 – 22:00 
under helger kopplas du automatiskt till den som har jour. Ring 042 29 45 46 
när du märker något som ska anmälas under de ovannämnda tiderna. 
 
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. Ej akuta fel som anmäls 
på jouren debiteras bostadsrättshavaren. 
 
Felanmälan kan göras på HSB,s hemsida: http://www.hsbhbg.se/ 
Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det 
innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan 
om det är du som är betalningsansvarig för att åtgärda felet. 
 
Områdesansvarig  
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Vid vissa tillfällen har det varit svårt att få kontakt med områdesansvarig. Vår 
omtyckta och duktiga områdesansvariga Pontus, har 4 st områden som han ansvarar 
för. Han gör så gott han kan.  
Vid semester ska det finnas annan från HSB som tar hand om dessa 3 områden på 
Ättekulla. Vi påtalade att kundtjänst behöver bli bättre på att informera och 
hänvisa.  
 
Tvättstugan 
Fråga uppkom om man kan öka tiden från 2,5h till 3h per pass. Styrelsen påtalade 
att då blir det färre tider och uträkningar för varje tvättstuga.  
Ett tips var att man bokar två pass, och när man är färdig, så avbokar man sitt 
pågående pass. Om första passet är klart, så kan du då fylla på med ett pass till. 
Man kan boka max 2pass/gång, och även vid olika tidpunkter.  
 
Bokning av lokalerna 
En påminnelse att man bokar ½ dagar a 150kr.  
 
Solceller 
Solceller som även är upphandlat är beslut taget på stämman förra året, innan vi 
gick igång med garage och fasad projektet.  
Energin som vi får från solcellerna ska i första hand gå till gemensamma 
energiområden så som tex tvättstugor, belysning i trappor, förråd, hissar samt 
utomhusbelysning. Om det blir energi kvar, kan man se om detta även kan erbjudas 
att köpa eller säljas till andra områden.  
 
Kallt och varmt i lägenheter: 
 
Åtgärder eller trips som är skrivna i detta protokoll/information, bör ses som 
ett tips och vissa åtgärder bör göras av auktoriserad hantverkare, eller som är 
van vid att hantera tex element. Vissa tips är tagna från sökningar på internet 
och bör ses som tips och hanteras där efter. Om någon osäkerhet finns, ber vi 
er att höra av er till områdesvärden eller HSB felanmälan.  
 
De boende påminde om att det är kallt i vissa lägenheter.  
Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid 
omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att 
värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att 
komma igång.  
 
Man får som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare acceptera att det är lite kallare 
en period innan värmesystemet helt kommit igång, men vid kraftiga 
utetemperaturer kan det ta längre tid för systemet att ge rätt temperatur.  
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För ett tag sedan sattes det upp en sk logger av styrelsen, som loggar temperaturen i 
lägenheterna. Loggern är placerad efter överenskommelse med 
ventilationsföretaget som även gått igenom hur våra planritningar på lägenheterna 
ser ut.  
 
Temperaturen i lägenheterna är inte bara temperaturen, det är också ”känslan” som 
är mycket svår att mäta och hantera. Vi har varit i lägenheter där den/de boende 
tycker det är kallt, men vi har uppmätt mellan 21 och 22 grader.  
Vi har även boende som tycker det är för varmt, där temperaturen visar 17 och 18 
grader. De boende har då även fönster öppna.  
 
Vi har återkommande möten med ventilationsföretaget och vi underhåller systemet 
som vi ska. Det är många lägenheter och ventilationen är en mycket svårhanterad 
komponent i bostäder. På dessa återkommande möten har vi även diskussion om 
framtida ventilations investeringar.  
 
Det kan ”kännas” kallare vid golvet, medan temperaturen i rummet är OK.  
Pontus ser över de temperaturmätare vi har i varje lägenhet. Vi ber er också att 
skriva till Pontus eller via hemsidan, om ni har frågor eller vill förmedla några 
punkter om er lägenhets temperatur.  
 
Om ni saknar en logger i er lägenhet, kan det vara på grund av att vi inte fått 
komma in i boendes lägenhet på grund av Covid-19. Hör då av er till Pontus eller 
styrelsen, så åtgärdar vi detta.  
 
Nedan följer några tips:  
1. Du täcker för elementen 
Ett element är sällan speciellt snyggt – men att dölja det med elementskydd, långa 
gardiner eller att ställa möbler framför är ingen bra idé. 
– Elementen ska aldrig täckas för. Om du gör det minskas spridningen av värmen 
och energiförbrukningen drar iväg i onödan. Det blir helt enkelt kallare och dyrare. 
2. Du stänger innerdörrarna 
För att få ett så bra inomhusklimat som möjligt med god ventilation och jämn 
värme är det viktigt att luften och värmen har möjlighet att sprida sig på ett bra sätt 
i hela bostaden. Tänk därför på att låta dörrarna mellan rummen stå öppna.  
– Enda gången det är en bra idé att stänga dörren är om du vill att till exempel 
sovrummet ska vara lite varmare eller kallare än övriga huset. 
4. Du ”motionerar” inte termostaten regelbundet 
Ett element har vanligtvis ett vred eller en ratt som känner av och reglerar värmen. 
Om den inte används regelbundet kan det lätt fastna smuts som gör att termostaten 
börjar kärva. 
– Därför är det viktigt att du några gånger per år ”motionerar” vredet. Det gör du 
helt enkelt genom att vrida på den fram och tillbaka några gånger. Man kan be 
någon att ta loss termostatet för att se så att stiftet inte sitter fast. NOTERA: var 
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försiktiga och dra INTE ut stiftet! Tryck IN stiftet försiktigt med tex en skiftnyckel 
och se så att det lätt kommer ut igen.  
 
Åtgärder eller trips som är skrivna i denna information, bör ses som ett tips 
och vissa åtgärder bör göras av auktoriserad hantverkare, eller som är van 
vid att hantera tex element. Vissa tips är tagna från sökningar på internet och 
bör ses som tips och hanteras där efter. Om någon osäkerhet finns, ber vi er 
att höra av er till områdesvärden eller HSB felanmälan.  

 
 
5. Du luftar inte elementen 
Har du vattenburna element som inte blir tillräckligt varma? Det kan bero på att det 
kommit in luft i värmesystemet. Men det är ganska lätt att åtgärda. Öppna 
luftningsventilen med hjälp av en elementnyckel. Det finns att köpa på närmsta 
bygghandel. När luften pyst ut och vatten börjar rinna skruvar du åt ventilen igen. 
NOTERA: Skruva INTE ut hela ventilen! Då får ni ALDRIG på den igen! Trycket 
är för stort för detta.  
 
Åtgärder eller trips som är skrivna i detta protokoll/information, bör ses som 
ett tips och vissa åtgärder bör göras av auktoriserad hantverkare, eller som är 
van vid att hantera tex element. Vissa tips är tagna från sökningar på internet 
och bör ses som tips och hanteras där efter. Om någon osäkerhet finns, ber vi 
er att höra av er till områdesvärden eller HSB felanmälan.  
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Valberedning och styrelsearbete: 
En motion om att utöka med 2 st suppleanter till styrelsen finns.  
Den bordlades förra stämman, då vi inte har haft möjligheten till att träffas.  
De boende lämnade in förslag till suppleanter och valberedning.  
 
Gemensam Internetleverantör: 
Comhem har blivit Tele2.  
Om internet inte fungerar kontaktar man sin internetleverantör, för en felanmälan 
Man kan via sin mobiltelefon gå in på www.tele2.se eller kontakta kundservice på 
90 222. 
 
Det finns också en app som man kan ladda ner i sin mobiltelefon, om den stödjer 
detta, och göra sina ärenden samt felanmälan.  
 
Renovering av gavlarna på husen 
Denna renovering kommer att påbörjas under tiden som vi gör garagerenoveringen. 
Det är NCC som sköter denna renovering. Gavlarna kommer att byta färg till gråa. 
Denna information finns i den broschyr som skickats ut tidigare. Om man saknar 
denna broschyr, kan man höra av sig till områdesansvarig för att få ett exemplar.  
Lift som kör runt på området: Under november 2021.  
Denna lift används av det företag som gör de garantianmärkningar som inkommit 
på fönster och balkonger. Information om detta bör stå på informationstavlorna.  
 
Återkoppling vid frågor via mail 
Återkopplingen vid frågor som sänts till styrelsen eller till Pontus är för lång.  
Styrelsen tog detta till sig.  
Kontakta Styrelsen på vår hemsida: https://runan.hsbbrfwebb.se/ går till 
Ordförande Christer Borg.   
 
Ordförande Christer Borg tackade alla för bra frågor och ett bra möte.  
 
Styrelsen/ Brf Runan/ Januari 2022 


