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Runan Ättekulla 
 

Höstbrev - 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, samförstånd och framgång.  
 

När jag sitter och skriver denna kväll i min fina balkong, känns det som hösten 

börjar närma sig med stora steg. Det är småkyligt och höstligt i luften om 
kvällarna, fast dagarna är riktigt varma och sköna.  
 
Mina tankar går till den globala debatten, diskussionen om att hösten och vintern 
kommer att vara betungande för våra ekonomier på grund av energikrisen. Just 
detta ämne är riktigt aktuellt särskilt i Sverige eftersom det är året då vi ska gå och 
rösta. När ni får denna skrift har med all sannolikhet den 11 september (valdagen) 
redan passerat men energin som tema kommer bestå ett bra tag framöver.  
 
Man träffar ibland på skeptiker som inte tror att det är något energikris och tror 
att allt detta är en skapelse av någon någonstans som sitter och fixar till kriser för 
att berika sig på det. Hur som helst, faktum är att kriget i Ukraina har ställt till en 
hel del när det gäller energin och inte bara energi.  
Om inget annat, så har kriget satt fart på resten av världen med att tänka på olika 
alternativa möjligheter att försörja sig med energi nu och i framtiden.  
 
Världen idag konsumerar enorma mängder energi. Därför kommer vi bli utmanade 
att vara sparsamma, och se alternativa möjligheter att försörja oss med energi.  
 
Vi på Runans förening har sedan tidigare försökt följa utvecklingen i Sverige men 
även följa den globala energiutvecklingen i övrigt.  
 
Det har sen tidigare varit diskussion bland de boende men framförallt i vårt 
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Höstbrev 2022 

styrelse om att spara energi och se till möjligheter med nya 
energikällor. Långt innan kriget i Ukraina, har vi tänkt på hur vi kan spara energi. 
Som första insats när det gäller energin bytte vi samtliga lampor till 
lågenergilampor.  
 
Ett annat uppdrag som styrelsen har är att skapar förutsättningar och möjligheter 
för de boende att när vi installerar eller renoverar, har rätt hantverkare så olika 
installationer blir rätt. Just därför har vi på gång ett nytt avtal med All Electro. 
Detta avtal är för både hela föreningen samt att det innefattar att man som 
boende kan anlita All Electro för privata uppdrag.   
 
Sedan några år tillbaka (för de som inte vet) har vi genomfört en stor renovering 
av våra hus med focus på isolering, balkonginglasning och fönsterbyte. Även detta 
med ett stort inslag av energisparande tanke. Nu gör vi den sista delen i den stora 
ombyggnaden, byte av fasad på våra södra gavlar. Tre gavlar är klara, arbetet 
pågår med resten.  
 
I samband med garagerenoveringen har vi beslutat att installera solpaneler som 
genererar el till oss och när vi producerar mer än vi använder, även kunna sälja.  
 
I april 2022 kom vi igång med att kunna få elleverans från solpanelerna på de 
renoverade garagen 100/200 och 300/400. Som vi kan se på diagrammet nedan, 
får vi ut ca 5 000 kWh från solcellerna per månad och garagebyggnad.  
 
Strömmen fördelas ut på garagens egen belysning och portar, hissar, ventilation, 
trappljus, tvättstugor, och utebelysning på följande hus idag: Bärnstensgatan 2, 4, 
6, 12 och 14 samt de nyrenoverade garagen. Fler hus kommer att läggas till när vi 
har sista garaget klart. Och vi kommer då även att få en högre leverans av kWh.  
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Eftersom vi inte har varit igång mer än i 6 månader, är det svårt att ge en bra 
sammanfattning av kostnader och därför ger vi bara en bild av och för kWh 
(KiloWatt timmar) Det är många faktorer som spelar in och det är därför även 
svårt att göra en jämförelse, då det är investeringskostnader etc som behöver 
räknas in.  
 
 

 
 
 

Diagrammet avser förbrukningen i Bärnstensgatan 2-6 där solpanelerna varit inkopplade 

sedan månadsskiftet mars-april 2022. 

Jag kommer att lägga in ett längre dokument på hemsidan, som förklarar mera både 

begrepp oh hur det fungerar med solceller.  
 

 

Viktig Information  
 

 

Brandsäkerhet i våra hus 
Viss information behöver vi repetera gång på gång. Hur mycket vi än skriver och 
pratar om det, finns det behov att återigen, gång på gång förstärka det vi har 
skrivit på våra skärmar, hemsida, runskriften mm.  
 
Det är absolut förbjudet att placera möbler, mattor mm utanför dörren eller i olika 
gemensamma utrymmen.  
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Höstbrev 2022 

 
Jag jobbar i skolan och varje år, bjuder vi in brandkåren för att ha förebyggande 
samtal med våra elever om olika sorts brandrisker. Varje gång jag lyssnar på dessa 
föreläsningar och träffar brandkåren i sådana ärenden, blir jag förvånad hur 
mycket vi slarvar med dessa frågor.  
 
Så, snälla grannar, vi måste skärpa oss. Det får inte finnas någonting utanför din 
lägenhet, korridorer eller överhuvudtaget i våra gemensamma ytutrymmen. (inte 
ett par skor heller) Det som är ditt, ska placeras innanför dörren till din lägenhet, i 
ditt förråd, eller i ditt garage, allt annat du inte får plats med i dessa ytutrymmen, 
är bra tecken på att du bör byta boende eller att du har överskott på saker och 
ting, vilket betyder att du bör lasta och kasta på soptippen.  
 

Miljöhusen 
En annan viktig återkommande punkt i runskriften är givetvis våra två miljöhus. 
Det finns dagar när jag slänger sopor som jag får en känsla att vi har blivit bättre. 
Dagen efter blir jag rent av förbannad på mig själv att jag är så positiv och tror så 
mycket på människor.  
 
Anledningen är att vissa tider ser vi alla hur illa det slängs i våra miljöhus. 
Kartonger slängs utan att vikas ihop, plast hittar vi överallt, kartonger i restavfall, 
plast i metall, metall i restavfall, matavfall i restavfall. Vi hittar möbler, mattor mm 
som slängs vilt i miljöhusen. Detta är illa kära granne!  
 
Det krävs lite mera av oss, mera omtanke om vår gemensamma ekonomi och vårt 
gemensamma välmående. Att inte sortera rätt, kostar vår förening mycket. Det 
“lilla” kan leda till att det blir höjning av våra månadsavgifter, det leder till att vi 
irriterar varandra vilket absolut inte är bra. Jag hade tänkt lägga lite bilder här på 
hur det ser ut i miljöhusen rätt så ofta. Men nej, jag önskar att dessa bokstäver 
och mitt ödmjuka ton i det skrivna språket ska räcka till att vi gör lite annorlunda, 
lite bättre nästa gång.  
 
Jag har berättat för er ett par gånger att jag jobbar i skola. I skolan behöver vi 
anpassa olika stödmaterial till olika elever med olika diagnoser. Rätt så ofta, 
använder mina kollegor, bild och film för att få elever att förstå olika sammanhang 
och begrepp. I vår förening men även i styrelsen har vi medlemmar som tror att 
genom att sätta upp fler bilder på olika platser, kan vi få de som slänger saker och 
ting vilt i miljöhusen att förstå hur man ska göra.  
 
Jag tror inte på det! Jag säger rakt ut. Detta handlar inte om språksvårigheter, 
diagnoser eller några andra handikapp, trots att det finns både språksvårigheter, 
diagnoser och handikapp hos oss. Detta är renodlat slarv och en förkastligt 
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inställning att någon annan får fixa det åt mig.  
 
Vi är inte ute efter en perfekt värld eller för vår del en perfekt förening, men det vi 
är ute efter är att vi blir lite bättre varje dag på de områden där det finns 
förbättringskapacitet. Hanteringen av våra sopor har stor förändringspotential.  
 
Det är bra att vi alla förstår att denna fråga är en viktig fråga och styrelsen ser 
mycket allvarligt på det. Vi har installerat nya kameror och vi har ett tagg system 
som ger oss möjlighet att veta exakt när och vem som slängde vad.  
 
Vi vill definitivt inte göra något polisarbete i vår förening och börja söka ”bovarna” 
de som slarvar och förstör för oss andra. Men om vi blir tvungna kommer vi göra 
det. Jag vill gärna slippa ringa eller knacka dörr hos någon granne varken med de 
ovikta kartongerna i handen eller med en påse matavfall som är slängt i restavfall, 
eller med en stor byrå. Vi vill heller inte införa något bötessystem där vi kan skicka 
räkning för att vi har transporterat någons stora byrå, kartonger eller matta till 
soptippen.  Så ryck upp dig granne, du, jag, vi kan bättre! Detta är vår 
gemensamma förening.  
 
 

Nya avgifter 
När vi tog beslutet att renovera våra garage, var vi tvungna att säga upp och se 
över alla avtal om garageplatser. Då beslöt styrelsen om nya avgifter (efter 
renoveringen) för garageplats samt även pris för uthyrning av övernattningsrum 
samt festlokaler. Nedan får ni en lista med alla nya avgifter. Vid den tiden vi 
beslutade om de nya avgifterna, var styrelsen mycket återhållsam när det gäller 
höjning av priser.  

 

När det gäller övernattningsrum och festlokal, kan var och en boka själv, precis 
som vi bokar tvättstugan genom att logga in på skärmen. När du har bokat, då får 
du tillgång till det du har bokat, både när det gäller ingång och rum. Det kommer 

P-plats/ pris/månad: 350 sek 

P-plats/ med el-stolpe pris/månad: 450 sek (förbrukad el, betalas av 

innehavaren som behöver ha ett avtal med EV Core. 

P-plats/ motorcykel/mopedbås/ månad: 100 sek 

Permobil, pris/mån: 120 sek 

För samtliga ovanstående, kommer en höjning på 2% per år.  

Övernattningsrummet: 300 sek per natt 

Gula huset (festlokal): 300 sek dygnet 
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att finnas en manual på hemsidan om hur ni kan boka. Tveka inte 
att fråga din granne om du behöver hjälp att boka.  
 

 
 
Balkonginglasningar 
Som ni har blivit informerade om tidigare, slutade garantin för 
balkonginglasningen att gälla 2021. Det är den boendes ansvar att underhålla med 
att smörja rörliga delar i balkongpartier samt fönster. Om denna ansvar kan ni läsa 
även i våra stadgar om bostadsrättshavarens skyldigheter, se paragraf 31.  
Glöm inte att smörja de rörliga delarna då och då, det förlänger livet på våra 
balkongpartier och fönster. I tidigare runskrift finns det information om vad som 
ska användas till det och om ifall du skulle behöva hjälp, var du kan vända dig.  
 

Fönster: När det gäller fönster, gäller följande. All ansvar och underhåll för 

fönster ligger på bostadsrättshavaren. Föreningen har endast ansvar att måla 
utvändigt.  
 

Ättekulladagen 6 augusti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I år kunde vi äntligen organisera Ättekulladagen. En dag som är tänkt att vara en 
gemensam dag för alla våra fyra föreningar: Brf Ättekulla, Brf Runan, Brf Sköldmön 
och Brf Eddan. Det var en hel del aktiviteter för alla åldrar. Det som bjöds i år var; 
korv med bröd, popcorn, musik, lotteri, brandkåren och framförallt en möjlighet 
att umgås med varandra.  
 
Det hade varit bra inför nästa års Ättekulladag, att ni återkommer till oss med 
förslag på vad vi hade kunnat göra annorlunda, mera eller bättre. Jag är säker på 
att det finns de som har många bra förslag som hade kunnat lyfta upp denna dag. 
Det finns alltid plats för de som vill engagera sig lite i föreningen. Så tveka inte.   
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Skyddsrum! 
 I förra runskriften var det ett långt inlägg om skyddsrum samt skydd och 
beredskap. Här kommer lite fortsättning på det. Styrelsen har beslutat att gå 
igenom samtliga skyddsrum med hjälp av en fackman. Detta kommer att ske i den 
närmaste framtiden. För dig som har en förråd i skyddsrummet, kan hända att du 
kommer bli kontaktat av de som gör denna tillsyn för att kunna få tillgång till 
samtliga utrymmen som tillhör skyddsrummet. Vi hoppas på bra samarbete.  
 

Övervakningskameror 
På våra miljöhus samt på samtliga garage, kommer installeras 
övervakningskameror. Detta gör vi för allas trygghet. På de två färdigställda 
garage samt på en av våra miljöhus är kamerorna redan igång. På sista garaget 
samt på miljöhuset vid 22 kommer installeras det så småningom.  
 

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! 
 
(denna underrubrik var från förra runskrift. Jag valde att ha den kvar även denna 
nr. Utifrån det jag har sett och hört, så har det blivit förbättringar när det gäller 
parkerande bilar i våra brandvägar. Om detta stämmer så är det mycket bra)  
 
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. Vid 



 

 

 

 

                   RUNSKRIFTEN NR 20 

 

8 

R
u
n
sk

if
te

n
 n

r 
2
0

 
 

 

 

Höstbrev 2022 

sådana tillfällen ring 042 19 95 00, så kan du få hjälp med det. 
Lägg märke till att det ska vara särskilda fall.  
 
 
Vi är mycket angelägna om 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 
 
 


