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Runan Ättekulla 
 

Vårbrev - 2022  

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.  
 
Nu var det ett tag sedan förra Runskriften kom ut. Ibland blir det så. För de 
grannarna  i föreningen som inte känner till Runskriften, vill jag informera att 
målet med Runskriften sedan första nr. var och är att skapa samtal, kommunicera 
med varandra och informera om det som är aktuellt i föreningen. Helt enkelt 
skapa positiv energi. Jag som skriver Runskriften, har varit mycket glad över den 
respons jag har fått från de boende i vår förening sedan första upplagan.  
 
Personligen är jag  kraftigt allergisk över lappar som hänger här och där i ett 
bostadsområde, med stora bokstäver, röd text, (kan även vara svart text, gult eller 
röd markerade) i versaler och med budskap som; ”KÖR INTE HÄR!!!”, 
”PARKERA INTE DÄR!!!!”, ”STÄDA EFTER DIG!!!”, ”SORTERA 
RÄTT!!!!!!!”, ”FY PÅ DIG SOM SPOTTAR HÄR!!!!” ”PLOCKA UPP EFTER 
DIN HUND!!!!”,  ”RENOVERA INTE PÅ SÖNDAGAR!!!” mm. Ni förstår nog 
vad jag menar.  
 
Det var denna ”allergi” som skapade i mig den drivkraften som räckte tillräckligt 
att börja skriva Runskriften. Att med annorlunda språk och annorlunda ton i 
språket, skapa förståelse över de gemensamma värden vi har i föreningen. Att via 
Runskriften, hemsidan och våra skärmar skapa den enkla kanalen att 
kommunicera ut det styrelsen vill förmedla till de boende, medlemmarna och 
även bjuda in de boende i att samverka med den trevliga tonen för föreningens 
bästa.    
Ibland när tvivlet tar över så känns det som  vi måste ta fram de stora 
bokstäverna, versalerna och de olika färger vi har för att markera hur arga vi är, 
hur förbannande vi är över att ”du” inte förstår att man inte får lov att blockera 
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brandvägen, att man inte får lov att borra på en söndag eller sent 
på lördag, att man inte får lov att parkera en eller flera bilar en efter en inom 
området, att man inte får lov att såga ner våra gemensamma träd mm. Ibland 
känns det som att vi behöver tydligöra varje skylt vi har i området, alltså sätta 
beskrivande skyltar vid sidan av de befintliga skyltarna. Ibland känns det som att vi 
måste skriva förklaringar till det som står i våra gemensamma trivselregler.  
 
Usch nej! jag har sett sådana föreningar och där vill jag inte bo. Det vi vill fortsätta 
med är, just detta, den trevliga tonen, att jobba förebyggande, att förbättra det vi 
kan förbättra och skapa mera av trevliga värden i vår fantastiska förening.  
  
Vi är en bra förening. Vi hjälps åt och vi bryr oss om varandra. Jag behöver inte gå 
längre än till min trappa för att se den goda energin som omger oss. Häromdagen 
träffade jag min granne som lyfte upp något som jag hade sett men dock inte med 
hans ögon. En lyftkran hade nog kört på en av stolparna som vi har vid 32:an. Det 
var svårt att missa den skadan på vår egendom. Men jag hade inte tänkt på att 
ena delen av stolpen där lampan är monterad i, hängde på elsladden och risken 
att sladden blir skadad och hela stolpen blir strömförande och därmed att någon 
skulle skada sig var stor. Självklart prioriterar man det fast man var på väg till en 
trevlig middag.  Vi kopplade bort strömmen i denna stolpe. 
 
Ditt engagemang i det dagliga utan att man känner att man tagit på sig massor att 
göra är mycket viktigt. Din enkla trevliga konversation med din granne, skapar 
positiv energi och oftast räcker det nog att man orkar fortsätta bry sig.  
 
Häromdagen på väg hem från jobb frågade en av våra grannar mig vänligt; ”När 
får jag min tidning”, för mig tog det några sekunder att koppla vad damen menade 
med tidning. I min fantasi just när frågan ställdes, trodde jag att hon hade blandat  
ihop mig med den som delar ut Helsingborgs dagblad till henne. När jag förstod 
frågan, förstod jag samtidigt att det jag skriver har en viss betydelse. Efter detta 
korta samtal gick jag därifrån med en stark vilja att sätta mig ner och skriva nästa 
Runskrift. Tack så hjärtligt för detta! Det är din förtjänst just denna upplaga av 
Runskriften.  
 
På arbetsplatser brukar man säga att ”vi är varandras arbetsmiljö”. Jag vill nog 
säga att vi i vår förening påverkar varandra mycket starkt utifrån vad vi säger till 
varandra och hur vi säger det. Säg något bra istället eller försök vara konstruktiv i 
din kritik om du vill få en förändring. Att klaga om allt och alla, dränerar mycket 
energi. Energin är oändlig säger vetenskapen, men jag tror inte att positiv energi 
är oändlig. Energin kan ändra form, det positiva kan bli negativt, men vi vill att den 
negativa energin ska bli positiv energi. Det är bland annat svaret på varför 
Runskriften finns.  
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Viktig Information  

Årsstämma 
 
Efter en lång tid av pandemi och elände, i år, håller vi vår årsstämma på plats, där 
vi bruka ha den, på Sundsgården. För oss känns det mycket bra att vi äntligen får 
träffas på plats och känna den trevliga stämningen vi brukar ha. Årets stämma 
hålls den 27 april från kl. 18:00 på Sundsgården. Ni kommer få mera information 
på skärmen och hemma så håll ett öga på skärmen och kolla posten hemma.   

Skyddsrum!	
  
På grund av kriget i Ukraina och på grund av den beredskap som finns i hela 
samhället, har det med rätta lyfts upp frågor till styrelsen om skydd och 
beredskap. I vår förening och våra grannföreningar finns det en hel del skyddsrum.  
 
Vi i styrelsen har varit inne i några skyddsrum och tittat närmare på dem. Det vi 
har gjort är att vi har sett över funktionen på golvbrunnar. I vår förening finns det 
10 st. skyddsrum. Dessa är till för boende i brf Runan, brf Ättekulla, villorna i 
närområdet och Raus Södra. Skyddsrum finns även hos brf Sköldmön och brf 
Eddan.  
 
 
I vår förening och många (alla) andra föreningar runt om i landet, är det så att det 
inte finns några skyddsrum som står tomma i väntan på att larmet ska gå. När 
huset byggdes, fanns det en tanke på att kanske en dag behöver folket söka skydd, 
därför sponsrade staten bygget av skyddsrum i många bostäder.  
 
Utrymmet i skyddsrum används för olika syften och ändamål under normala 
förhållanden. I vår förening, i alla skyddsrum finns det fullt med förråd där vi   
nyttjar utrymmet maximalt för våra behov. Så ska det vara och så kommer det att 
vara så länge det inte blir höjd beredskap.   
 
”Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat 
höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn”. Så  
står det på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.  
 
om vi nu leker med tanken att det blev höjd beredskap, hur ställer vi oss till det 
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när det gäller skyddsrum? Om detta händer, då ska vi tillsammans 
tömma alla förråd som finns i skyddsrummet och ställa i ordning skyddsrummet. 
Med tömmas menas att allt ska ut. Alltså vid iordningställande av skyddsrum skall 
alla som kan hjälpa till vara med och iordningställa skyddsrum.  
 
Det vi måste tänka är som med allt annat, att tänka förebyggande. Hur mycket har 
jag i mitt förråd? behöver jag allt jag har? Kan jag rensa lite så att det inte blir för 
mycket den dagen när det behöver tömmas.  
När det gäller förråd, vill jag tro att den frågan är aktuell för samtliga oavsett om 
förrådet är i ett skyddsrum eller inte. Jag bara utgår ifrån mig själv hur mycket 
skräp man samlar och hur lite man rensar.  
 
På MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kan du läsa mera om 
skyddsrum och allmänt om samhällsskydd och beredskap.  

Renovering av våra garage! 
 

 
 
I skrivande stund, har det ena garaget blivit färdigrenoverat och just idag, håller 
det andra garaget på att tömmas för att arbetet ska starta där på måndag. Jag 
själv tycker att det blir ett fantastiskt lyft för hela vår förening när alla tre 
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garagebyggnaderna är färdigrenoverade. Jag kan tänka mig hur fint det kommer 
att bli när allt är färdigt och kaoset har återgått till det normala. Det kommer 
verkligen att bli mycket snyggt och livet på våra garage förlängs med många 
decennier till.  
 
Självklart blir vi alla berörda på ett eller annat sätt varje gång vi bygger eller 
renoverar någonting. Just när det gäller garagen, så har det ställt till en hel del 
med att flytta ut bilar, skapa extra parkeringsplatser, extra gångar, smalare infart 
mm. Men så länge det finns förståelse för det som görs och varför vi gör det, så 
blir besväret mycket mindre.  
 
OBS! Nu, när vi renoverar våra garage, kommer vi även att uppdatera kontrakten 
när det gäller garageplatser. Det är viktigt att ni noterar följande; Styrelsen ser 
helst att det är boende med egen bil som hyr platserna för eget bruk och inte för 
att ha en plats till gäster och bekanta. När projektet är färdigt, då kommer vi att 
ha ett 50 – tal besöksplatser utomhus.  
 

Renovering av husets gavlar, på södersidan! 
 
Ni har märkt att vi har rensat på södra sidan av samtliga gavlar. Detta har vi gjort 
med anledning att vi inom kort kommer att renovera även den sidan av husets 
fasad. Detta var en plan sedan tidigare när vi renoverade våra hus för ett par år 
sedan. I och med detta, kompletteras renoveringen av våra hus. Man kan både 
märka och känna att du och jag lever i en levande bostadsrättsförening.  

Underhållsspolning! 
 
Nu är vi färdiga även med underhållsspolningen. Som ni har fått information om 
tidigare, vi gör detta för att förebygga stopp mm i våra avlopp ett bra tag 
framöver. Föreningen kommer längre fram, om c:a 8 år att genomföra stambyte, 
det måste vi. Därför är det viktigt med underhåll av stammarna.  
Här kan vi faktiskt bidra med en hel del själva. Vår jourgrupp dokumenterar en hel 
del när vi får samtal om stopp i avloppet. Det vi upplever är att det slängs vad som 
helst i avloppet. Vi måste verkligen tänka en vända till här. Varje sak vi slänger i 
avloppet, bidrar till att det någonstans i röret längre bort kommer att bildas ett 
stopp som i sin tur påverkar din och föreningens ekonomi. Så var snäll och bidra 
till att minska de onödiga kostnader som föreningen dras med.  
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Parkera inte på brandväg! 
 
Det är av yttersta vikt att våra brandvägar är fria för blåljuspersonal då det kan 
gälla minuter för att rädda liv! 
 
Ett annat problem som vi brottas med i vår förening är att olika entreprenörer 
kommer med flera bilar och parkerar i området helt utan en tanke på vad som gäller 
i vårt område. Detta är ett problem som vi måste hjälpas åt att lösa.  
 
Notera: det är inte tillåtet att som entreprenör ställa sin företagsbil längre än vad 
som behövs för att ta ut eller lägga in det man behöver för sitt arbete. Boende 
meddelar detta till “sin” hantverkare. Man måste flytta sitt fordon omedelbart efter 
sitt ärende.  
 
Vid särskilda fall om någon behöver parkera i området, då ska detta vara godkänt 
från föreningen och tillståndet ska vara väl synligt i bilens vindruta. Ta kontakt 
med vår vicevärd om tillståndet.  
 
Vi är mycket angelägna att vi får detta att fungera. Det här beteendet som håller på 
att växa skapar mycket irritation och stör den allmänna trivseln i vår förening.  
 
Det är inte av slump som vi har en hel del skyltar i området. Finns det en  
brandvägsskylt, så handlar det om att det är en brandväg, vilket innebär att du 
aldrig får lov att parkera bilen där.   
 
Ja, du får lov att lasta på och lasta av men inte parkera någon gång, inte ens korta 
stunder. Vi har haft ett par tillfällen då vi har varit tvungna att jaga ägare till en bil 
på grund av att ambulansen inte har kunnat komma fram till den som behövde 
hjälp.  
 
 
 
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 32an. Jag har medvetet valt att formulera 
mig i JAG form vid några tillfällen för att få texten mera levande.  
 
Trevlig läsning  
Styrelsen BRF – Runan 


