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Runan Ättekulla 
 

Vinterbrev - 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.  
 
 

Nu är vi i slutet av november och dagarna av 2022 bara rinner i väg. Vi får nya 
grannar och vi har grannar som lämnar oss. Föreningslivet fortsätter och 
fortsätter. Vi brummar och hamrar för allas bästa.  
 
Vi som förening precis som alla andra föreningar och individer går igenom den 
mörka tiden och med försiktighet siktar mot vårsolen och bättre tider. Det är alltid 
fin känsla att sikta mot våren och värmen. Denna känsla är så speciellt här i 
Norden på grund av den långa mörkertiden.  
 
Hur vi kommer att uppleva vårkänslan beror på hur saker och ting utvecklas i vår 
värld. Det är ett krig i vårt närområde som tyvärr har skapat ganska stort elände 
och problem både när det gäller energi, räntehöjningar och hur mycket vi får för 
en viss slant i våra nära affärer som City Gross och Ica Maxi.   
 
Det vi med all säkerhet vet är att vi möter våren med nyrenoverade garage och 
nytt ansikte på södersidan av våra hus. Så fint det har blivit! 
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Vinterbrev 2022 

 
 
Jag har inte någon aning hur det känns för er, men för mig känns det riktigt bra att 
nu innan Jul och Nyår, lämna bakom oss de projekt som är väl genomförda i vår 
förening. Lämna bakom oss hamrandet och brummandet. Åtminstone för ett tag 
framöver.  
 
Det jag pratar om är alla de ”måste” projekt vi har genomfört nu under ett par 
intensiva år, renovering av alla huskroppar, isolering av fasad, balkong och 
fönsterbyte, renovering av garage, byte av isoleringsplattor på havssidan 
(södersidan), installation av solpaneler, elstolpar, spolning av stammar, renovering 
av hissar och tvättstugor och byte av utebelysning. Allt detta var ett måste i det 
förebyggande och underhållsarbete som vår förening behövde göra. 
 
Nästa stora projekt som vi redan har börjat skissa på är stambyte någon gång 
under år 2030/31. Som en del i denna planering, är avgiftshöjningen med 3% för 
nästa år. Hur det kommer att bli i framtiden det vet vi inte men enligt de 
prognoser vi har fått från våra ekonomer, har vi bra ekonomi men vi måste 
planera och samla krafter inför stambytet. Då vi vet att stambytet kommer kosta 
mycket. 
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Garage: Som ni har märkt, så har vi en hel del platser för de som äger en elbil. 
Garagen blir fräscha och fina och vi måste se till att vi tar hand om dem. På taket 
av våra tre garage har vi installerat solpaneler (se på bilden) som genererar el till 
vårt gemensamma elbruk.  
 
Om detta skrev vi i förra runskriften men det finns anledning att återkomma med 
mera detaljer längre fram, när vi vet mera om hur mycket el solpanelerna 
genererar. Som sagt, vi återkommer nästa år med mera detaljerad statistik och 
berättelse om denna investering.  
 
Handikappanpassad öppningsfunktion på garagedörrar: Vi kommer att byta 
gångdörrar till nedre garage där det kommer installeras handikappanpassad 
öppningsfunktion. Detta kommer att underlätta för de som har det behovet. I 
samtliga garage på nedre plan, har vi även plats till permobiler.  
 
Under tiden vi byter gångdörrar, det är OK att vi går in och ut genom porten. För 
övrigt är det mycket viktigt att vi använder gångdörrar när vi går in och ut, detta är 
ett sätt att spara livslängden på våra portar.  
 
Övervakningskameror: För vår trygghet, i alla garage och miljöhus har vi 
installerat kameror. Det är bra kameror som ger oss bra bilder. Vid händelse i 
garage och i miljöhusen kommer vi att se tydligt vem som eventuellt har förstört 
ordningen. Styrelsen kommer vidta de åtgärder som vi är ålagda att göra för allas 
bästa.  
 
Uteplatser på husgavlar: I samband med att NCC avetablerar, kommer en del av 
massorna från den provisoriska parkeringsplatsen bakom Bg 22–26 användas för 
att bygga om uteplatserna vid husgavlarna, vid ”strandvägen”.  
 
Rusta upp våra gårdar efter bygget: Nu när alla byggmaskiner, ställningar och allt 
annat som har brummat och låtit på våra gårdar så småningom försvinner, 
kommer vi att visa för er alla våra planer när det gäller utemiljön, där ni kommer 
att få möjlighet att vara med och påverka. Mera information om detta kommer 
senare till er.  
 
Områdeskontor: Styrelsen kommer till våren 2023 öppna eget områdeskontor i 
det gula huset mellan Bg 2 och Bg 12. Det gamla områdeskontoret är uppsagt.  
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Vinterbrev 2022 

 
Viktig Information  
 

Internet, TV och Telefoni  
 
BRF Runan har ett gruppavtal med Tele2 (gamla Comhem - "3-hål i väggen") 
Bredband/Internet, Telefoni och TV (basutbud) ingår i den avgift som betalas till 
föreningen.  
 
Från och med april 2023 har vi nytt avtal med högre 
hastighet för bredbandet/Internet med samma avgift som 
idag. Den nya hastigheten blir 250/50. (Tidigare 100/50). 
Mer information kommer ut i mars 2023 angående detta.  
 

TV (basutbud) och telefoni kommer inte 
att ändras. Om du vill veta mer om 
hastigheter kan du läsa mer på Tele2.se Det finns alltid möjlighet 
för er som boende att teckna egna avtal med tex fler tv-kanaler, 
eller högre hastighet på bredband, med Tele2. Detta gör ni 
på Tele2.se > Mina sidor. Det ni ser på Mina sidor är det avtal 
som finns via vår förening. 

 

 
Garage och utomhus parkeringsplatser 

 
I samband med beslutet att renovera våra garage, beslutade vi också att säga upp 
samtliga avtal när det gäller garageplatser. När vi flyttar in, får vi nya avtal. Det 
som är beslutat är följande; endast två parkeringsplatser per lägenhet för de som 
är boende i lägenheten. Notera att det inte går att hyra garageplatser till era 
gäster. Priset per garageplats blir 350 kr och det kommer att höjas automatiskt 
med 2% varje år. Garageplats med elstolpe kommer att kosta 450 kr, hyran höjs 
automatiskt med 2% per år och elen betalas av innehavaren som behöver ha ett 
avtal med EV Core.  
 

När det gäller utomhus parkeringsplatser gäller följande; Kostnad 8 

kr/Tim, 80 kr/dygn, månadsparkering ledig plats 250 kr/mån. Vi kommer att ha ett 10-tal 
platser för bokad plats utomhus kostnad 350 kr/mån. Allt detta administreras av Aimo 
park. Betalning kommer att ske med app. Husbil/vagn parkering bokas genom HSB 
kostnad 350 kr/mån. Nya linjemarkeringar för p-platser kommer att målas till våren när 
vädret tillåter.  

http://tele2.se/
http://tele2.se/
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Vi kommer lägga information på skärmen samt på hemsidan om hur du skaffar appen och 
hur du hanterar betalningen via app.  
 

Besiktning av skyddsrum  
 

Besiktning och inventering av våra skyddsrum pågår, vi har nu gått igenom 6 av 9 
skyddsrum, och fortsätter 24 januari med nästa, som är i nr. 8-10 

 

Miljöhusen 

 

I förra runskriften, var jag lite stark i mina ordval och eventuellt upplevdes 
författaren som lite arg och arrogant. I så fall så ber jag om ursäkt. Jag fick dock en 
hel del tack just för det jag skrev i förra runskriften om miljöhusen.  
Hur som helst, jag står för den mjuka tonen och det annorlunda språket som har 
till syfte att skapa förändring och påverkan genom samtal och genom att skapa lite 
tankar om det gemensamma ansvaret vi har i vår förening.   
 
Så åter till där vi var. Jag personligen besöker båda miljöhuset dagligen. Jag har 
sett en synlig förändring. En positiv förändring. När jag går in, märker jag bättre 
ordning och det känns bättre. Jag ser även det som inte är bra men väljer att tro 
att vi är på en bättringsväg.  
 
Nu när vi ska firar Jul och Nytt År, vet vi av erfarenhet att det är den värsta tiden 
när det gäller miljöhusen. Julklappkartonger slängs vilt och de viks inte. Detta 
ställer till problem för oss alla och framför allt blir det dyrare. Jag skulle vilja skicka 
ett stort tack i förväg till er som kommer att vika kartonger och sortera ordentligt 
framöver och särskilt under dessa stora helgdagar.  
 
Jag vill dock påpeka att vi aktivt kommer jobba för att få bort problemet i 
miljöhusen. Nu har vi bättre förutsättningar att se vem som gör vad, och när detta 
sker. Våra nyinstallerade kameror, ser bra och vårt nya taggasystem, läser bra när 
det händer och vad som händer. Jag har en stor förhoppning att vi inte kommer 
behöva knacka dörr, ringa samtal och skicka räkningar till de som har misskött sig.  

 
Besök hos våra nyinflyttade grannar 

 
Styrelsen har beslutat att vi framöver kommer att besöka våra grannar som flyttar 
in. Detta blir ett bra tillfälle att välkomna våra nya grannar och samtidigt passa på 
att berätta lite om föreningen och det som vi anser är mycket viktigt. Detta är inte 
något betungande möte. Har du flyttat in efter september månad och inte fått 
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besök, var snäll och kontakta mig. Mitt namn och tel. nr. finns på 
skärmen vid entrén.  
 

Nya avgifter 

 

Vi väljer att låta de nya avgifterna få vara kvar även i detta nr. av Runskriften. Vi 
har fått en hel del frågor kring avgifter. 
 
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 Vore. 
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 
 
 

Balkonginglasningar 
 
Som ni har blivit informerade om tidigare, garantin för balkonginglasningen 
slutade gälla 2021. Det är den boendes ansvar att underhålla med att smörja 
rörliga delar i balkong partier samt fönster. Just denna del, hittar ni 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 
kan användas till det, och om ifall du skulle behöva hjälp, vart du ska vända dig.  
 

Felanmälan 
 
Det kommer alltid att behövas ringa någon för att få löst ett problem som har 
uppstått. Ett problem kan vara att man har glömt nycklar i tvättstugan men även 
att en säkring har gått. Ett problem av en annan art kan vara ett vattenläckage 
eller att hissdörren inte går att öppna. Ett annat problem kan vara att 
garagedörren inte fungerar. Ett helt annat problem kan vara att det känns kallt i 
lägenheten eller att grannen över dig hörs mycket.  
 
Här gäller det att försöka sortera och försöka göra rätt. Därför har ni möjlighet att 
vid olika behov alltid kunna ringa något nr. för att lösa det problem du har 
upptäckt.  
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Vid fel i er lägenhet ring 042 19 95 90, detta gäller helgfria vardagar mellan 07:00 
– 16:00. 
 
Vid fel mellan 16:00 och 22:00 på vardagar och helger mellan 07:00 och 22:00 
ringer ni till föreningsjouren på telefon: 042 29 45 46  
      
Kvällar och helger mellan 22:00 – 07:00 ringer ni Bravida på telefonnummer: 0702 
53 19 42. Detta gäller endast vid akuta fall som inte kan vänta till nästkommande 
arbetsdag.  
 
OBS! Om du ringer till exempel Bravida och det kommer fram att detta kunde 
vänta tills imorgon, kan räkningen hamna hos dig. Därför är det viktigt att du inte 
gör förhastade beslut att ringa. Självklart måste du ringa när det är viktigt.  
 

Glöm inte att släcka ljuset! 
 

Nu när vi känner för lite levande ljus och värme, tänk på att: 
Använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till 
exempel smide, keramik, sten eller liknande dekorera din 
ljusstake med icke brännbart material, till exempel sand, sten, 
glas eller snäckor. Se till att ljusen står stadigt Inte ställa ljusen 
för nära gardiner eller på tv: n.  
Aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på en bricka 
eller ett fat Aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. Sätt upp en 
påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen! 

 

Inga lappar och affischer på dörrar, fönster och fasad 
 
Många gånger har vi skrivit att det är inte Ok att sätta lappar på våra dörrar, hissar 
eller våra fasader. Inga lappar som styrelsen inte godkänt. När jag går förbi våra 
två lokaler, kan man se att dörrarna är helt täckta med diverse information från 
att någon vill sälja en säng, till inbjudan av diverse sittningar och julmiddag. Detta 
är inte Ok. Vi uppmanar er att riva ner allt och se till så det blir snyggt igen.  
 
Om ni har behov att lägga någon information på tavlan, kontakta mig. Vi kommer 
hjälpa er att lägga den informationen på skärmen och hemsidan. Vi måste hålla i 
detta kära grannar. Annars är risken mycket stor att vi har lappar överallt som ger 
ett väldigt dåligt intryck.  
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Runskriftens jubileum, 20-e runskrift 
Detta är den tjugonde runskrift som jag skriver och distribuerar till er. Det har 
varit en ära för mig att få möjligheten att skriva till er gång på gång. Jag vill tacka 
er av hela mitt hjärta för alla fina kommentarer jag har fått från er. Jag vill även 
tackat er två som har kritiserat mig för det jag skriver i runskriften. Hur som helst, 
vi kommer även i fortsättningen att kommunicera via Runskriften, vår hemsida 
och våra skärmar vid entrén. Ni får gärna stödja mitt skrivande genom att bidra 
med idé eller nyttiga tips. Tack från mig// Jashar Berisha 

Från oss alla till er alla, God Jul och Gott Nytt År! 
 

 
 
 
 
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 


	Från oss alla till er alla, God Jul och Gott Nytt År!

