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ej signerade texter står styrelsen för

Ordförande har ordet
Sommaren är över för den här gången
och naturen förbereder sig för sin vin-
tersömn. Jag hoppas att ni njutit av våra
vackra gårdar lika mycket som jag har
gjort, och snart är ju våren här igen och
all blomsterprakten återvänder!

Styrelsen har ägnat den senaste tiden
åt budgetarbetet för verksamhetsåret
2005/06. Vi planerar inga större projekt
under det kommande året men en del
åtgärder kommer ändå att göras: t ex
värmeslingor på taken (för att förhindra
att fogarna mellan takplåtarna fryser sön-
der och vatten tränger ner i lägenheterna
under), brandskyddsåtgärder i tvätt-
stugorna, en cykelkarusell i cykel-
rummet vid 36 och säkerhetscykelställ
på gården.

Vi håller också på med en omförhand-
ling av vårt fastighetsskötaravtal, och har
nyligen avslutat en hyresförhandling
med vår största hyresgäst Sweco Avista
(som hyr hela översta våningen på hu-
set 42) som bl a innebär att hyresnivån
höjs och att de hjälper till att göra min-
dre ombyggnationer av lokalen så att vi
kan hyra ut delar som de inte längre an-
vänder.

En annan stor fråga som diskuterats
länge i föreningen är om vi ska instal-
lera bredband eller inte. Stämman avslog
för några år sedan en motion om detta
eftersom den tekniska utvecklingen då
fortfarande var osäker och priserna för-
modades sjunka. På föreningens års-
stämma i vintras beslutade man att till-
sätta en arbetsgrupp bland intresserade
i föreningen för att åter se över frågan.
Dess värre har bildandet av arbetsgrup-
pen, av olika orsaker, inte blivit av så
därför har styrelsen beslutat att ta tag i
bredbandfrågan så att inte ytterligare tid
förloras. Information och diskussion
kommer att äga rum på höstmötet den
18 oktober (så kom då om du är intres-
serad av frågan!) och styrelsen planerar
för att ha ett färdigt beslutsunderlag till
föreningens årsstämma i början av nästa
år.

Mikael H. Nyberg

Kallelse höstmöte.....s. 2

Prisstatistik..............s. 2

Gårdsfestbilder.........s. 3

Hissproblem m.m.....s. 3

Kontaktinformation..s. 4

Innehåll

Fjärrvärmeuppror
Kritiken mot Fortum för deras utnytt-
jande av sin monopolliknande ställ-
ning på fjärrvärmemarknaden har ökat
under sommaren.

Även Marmorn har fått känna av
de kraftigt höjda priserna de senaste
åren (49% sedan 2000) men vi har,
liksom alla andra som är anslutna till
fjärrvärmenätet i Stockholm, inga an-
dra alternativ eftersom den enda le-
verantören av fjärrvärme är just For-
tum.

HSB har därför dragit igång det sk
”fjärrvärmeupproret” där man kritise-
rar prissättningen på fjärrvärme och
kräver billigare alternativ. Upproret
har fått en hel del massmedial upp-
märksamhet under sommaren och
även Konkurrensverket har nu kriti-
serat Fortum. Styrelsen beslutade re-
dan i ett tidigt skede att Brf Marmorn
skulle skriva under uppropet. Även
Hyresgästföreningen har nu anslutit
sig till fjärrvärmeupproret.

Ett alternativ till fjärrvärme är berg-
värme. Det är en uppvärmningsform
som av de flesta mest förknippas med
villor och mindre bebyggelse, men det
fungerar också för flerbostadshus.

Flera föreningar har redan instal-
lerat eller undersöker detta som rea-
listiska alternativ, t ex brf Tegeltraven
vid Fridhemsplan och brf Toppsockret
i Hökarängen. Marmorns styrelse har
också diskuterat bergvärme som en al-
ternativ uppvärmningsmetod men
inga konkreta förslag finns ännu.

Möt Robin
– Marmorns nye
fastighetsskötare

Marmorn vill önska Robin Öhman väl-
kommen som ny fastighetsskötare.
Han övertar posten temporärt (till ef-
ter årsskiftet) från Lars ”Lunkan”
Lundkvist som under hösten kommer
att jobba hos andra föreningar.

Robin, som är 20 år, har jobbat hos
vår fastighetsfirma Driftia sedan förra
hösten och har vid sidan av sina tidi-
gare studier på hotell- och restaurang-
programmet i Haninge även jobbat en
hel del extra som hantverkare.

Han är inte helt ny hos Marmorn då
han varit här tidigare och hjälpt till.
Tjänsten som fastighetsskötare hos
Marmorn trivs han jättebra med vilket
är något som vi är mycket glada över.

Nya stadgarna klara
Brf Marmorns nya stadgar, som antogs
av årsstämman i vintras, är nu god-
kända av HSB samt granskade och re-
gistrerade av Bolagsverket.

De nya stadgarna samt bilagan
”Komplement till HSB:s korta normal-
stadgar” finns att skriva ut från fören-
ingens hemsida www.marmorn.se. De
finns också att hämta i blankettstället i
källaren i 44D.
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Fortsatt dyra lägenheter i Marmorn

Ny hemsida
I samband med höstmötet kommer
även Marmorns nya hemsida att lan-
seras!

Styrelsen har under året diskuterat
hur vi ska kunna göra Marmorns
hemsida mer boendevänlig. Vi har känt
att sidan inte utnyttjats till fullo för att
ge stöd och information till de boende
i Marmorn.

Detta vill vi nu åtgärda bl a genom
att snabbare kunna publicera informa-
tion om reparationer eller andra  hän-
delser som berör medlemmarna.

Med Marmorns nya plats på Internet
hoppas vi komma en bit på vägen.

Höstmöte 2005
Tisdag den 18 oktober kl 19.00 är det dags för

Brf Marmorns årliga höstmöte
- en kväll då styrelsen informerar om föreningens ekonomi samt

ompågående och kommande projekt.
Vi kommer också att ge en lägesrapport i bredbandsfrågan

och vill ha dina synpunkter på inriktningen för det
kommande arbetet

- ska vi dra in bredband i alla lägenheter, vad får det
kosta, ska kostnaden belasta avgiften direkt eller ska föreningen

finansiera det på annat sätt (banklån)??

Lokal: samlingssalen Skinnarvikens servicehus, Helenborgsgatan 2c (samma
lokal som föreningsstämman i januari).

Vi bjuder på fika - varmt välkommen!

Styrelsen

Förutom nya funktioner kom-
mer det även att bli ett helt
nytt utseende.

Lägenhetspriserna fortsätter stiga i
Stockholmsområdet, bl a som en följd
av det låga ränteläget. Försäljningar i
Marmorn – som är känd för att vara en
välskött förening med ett bra läge –
brukar också ofta hamna på ganska
höga nivåer. Speciellt för de lägenhe-
ter som har balkong med utsikt över
Riddarfjärden. I vintras hade vi en li-
ten svacka prismässigt men under vå-
ren och sommaren har priskurvan gått
rakt upp, och när Aftonbladet i början
av september hade en artikel om de

Statistik för de senaste försäljning-
arna i Marmorn:

Genomsnittligt kvadratmeterpris
för lägenheter utan balkong
maj 32 700 kr/kvm
juni 37 000 kr/kvm
juli 37 400 kr/kvm
augusti 42 000 kr/kvm
september 45 000 kr/kvm

dyraste lägenheterna i innerstan ham-
nade en försäljning i Marmorn bland
de högsta!

Totalt överläts 25 lägenheter under pe-
rioden, jämnt fördelade per månad.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för
lägenheter med balkong
juni 43 500 kr/kvm
juli 53 800 kr/kvm
augusti inga överlåtelser
september 53 100 kr/kvm

Totalt överläts 7 lägenheter under pe-
rioden, jämnt fördelade per månad.
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Mer om Elin Wägner
Efter vårt reportage om Elin Wägner i
förra Marmornbladet har vi fått in mer
uppgifter kring Elins boende i Mar-
morn. Med hjälp av dessa har vi grävt
vidare i arkiven och funnit att Elin även
ägt en annan lägenhet i föreningen,
nämligen hörnlägenheten högst upp i
36C (lgh 332). Där bodde Elin troli-
gen från det att huset var färdigbyggt
och fram till och med sommaren 1933.

Elin Wägner-experten Helena For-
sås-Scott på Department of Scandina-
vian Studies på University College
London har varit oss behjälpliga och
letat i kvinnohistoriska samlingarna på
Göteborgs universitetsbibliotek, och
där hittat två fotografier från Elins lä-
genhet i 36C. Dessa uppgifter är nya
även för Elin Wägner-experter – där-
för vill vi rikta ett stort tack till Chris-
tian Mattsson som hjälpte oss med den
nya informationen om Elin!

Tryck ner hissen efter dig!
Det har varit en del problem med his-
sarna i vissa trappuppgångar under
sommaren. Om hissgrinden stängs slar-
vigt blir hissen stående på den vå-
ningen, eller kan i värsta fall fastna
mellan två våningsplan. Vilket kan bli
väldigt tråkigt för den som har svårt
att gå i trappor och är beroende av hiss.
Du som åker hiss ska därför alltid ta
som vana att trycka ner hissen till bot-
tenvåningen efter att du åkt upp. Om
hissen åker ner när du stängt hissdörren
är det ett kvitto på att dörren stängdes
riktigt, om hissen inte åker ner måste
du stänga dörren ordentligare!

Bilder från gårdsfesten!
Sent omsider kommer här bilder från vårens jubileumsfest när Marmorn firade
75 år.

Bilden till vänster:
kusinerna Elin
Wägner och Lisa
Ekedahl i Elins hem
på Lundagatan.
Linnea står i köket.

Bilden till höger är
förmodligen även
denna tagen i Elins
lägenhet på
Lundagatan.

På grund av att
bilderna är
kopierade från
början är kvaliteten
tyvärr inte den
bästa.
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Marmorns styrelse
Styrelsen är indelad i olika arbetsgrupper: Boende, teknik, ekonomi och informa-
tion.
Varje arbetsgrupp har en epost-adress. Vill du adressera ett brev till någon specifik
person i arbetsgruppen, skriv namnet i meddelanderubriken.

Mikael H Nyberg, Ordf. 36C 668 13 61 Teknik/Ekonomi
Jessica Lundin, Vice ordf. 36A 640 50 15 Ekonomi
Gunilla Johansson, sekreterare 36F 84 49 87 Boende
Göran Thureson 44B 0739-48 15 83 Info
Petra Lundberg Bouquelon 40A 669 89 49 Boende
Elin Albinsson 40A 84 20 91 Teknik
Jonas Holgersson 44D 727 02 08 Ekonomi
Jenny Wiklund 44A 639 93 33 Info
Tomas Danielsson 42A 15 30 63 Teknik

E-postadresser: styrelsen@marmorn.se, teknik@marmorn.se,
ekonomi@marmorn.se, boende@marmorn.se, info@marmorn.se.

Besöks-och telefontid hos fastighetsskötare m m:
Fastighetsskötare – Robin Öhman
Föreningen har en fastighetsskötare från företaget Driftia anställd på del-
tid. Hans expedition finns på hörnet mellan 44B och 44C.

Besöks- och telefontid
Måndag-fredag 07.30-08.15 08-669 53 21
Arbetstid
Måndag & fredag 07.30-11.30
Onsdag 07.30-12.00
Tisdag & torsdag 07.30-16.00

Felanmälan
Måndag-fredag 07.00-16.00 08-744 44 33
Övrig tid kan meddelanden lämnas på telefonsvarare
eller via info@driftia.se, ange ”Marmorn” i rubriken 08-669 53 21
Jourtelefon, vid akut skada efter kontorstid: 08-744 09 50
Felanmälan på hiss dygnet runt: 0200-22 10 11
(telefon i hiss kopplas till samma nummer)
Ohyra, ring Anticimex,
ange försäkringsnummer 108  076. 08-19 00 30
Marmorn är försäkrad genom Brandkontoret.

Insändare
Vädjan angående rökning
Nästa månad har jag bott 16 lyckliga
år i det fantastiska Marmorn.

Allt har fungerat otroligt bra med
trevliga grannar och duktiga styrelser,
som sett till att måna om allt från
vackra blommor till hyggliga avgifts-
nivåer.

Ändå har jag en klagan.
Sedan något halvår tillbaka får jag

in cigarettrök i min lägenhet i 44D. För-
modligen vill en rökande granne inte
ha rök inne i sin lägenhet och därför
röker ute på balkongen. Röken kom-
mer i vart fall både kväll och morgon
in till mig, som sover med öppet föns-
ter. Röken känns väldigt besvärande.
Jag har försökt speja in varifrån röken
kommer, men inte lyckats. Därför väd-
jar jag på detta sätt till min rökande
och okända granne att behålla röken
inne i sin egen lägenhet. Det handlar
förstås inte om förbud - men en väd-
jan.

I all vänlighet hoppas jag på förstå-
else!

Inga Lantz
44D

Lättare att hyra ut i
andrahand
Sedan bostadsrättslagen ändrades 2003
ser rättspraxisen generösare på
andrahandsuthyrningar. T ex så ska det
numera vara möjligt för föräldrar att
köpa en lägenhet till sitt snart flyg-
färdiga barn och hyra ut den några år
innan dottern eller sonen flyttar hemi-
från. Äldre som snart ska pensionera
sig och då vill flytta till en lägenhet
ska också ha möjlighet att planera för
det och köpa en lägenhet och sedan
hyra ut den några år innan man själva
flyttar in.

Styrelsen har nu reviderat förening-
ens regler för andrahandsuthyrning så
att det även i Marmorn är tillåtet att
hyra ut i andrahand för dessa skäl. I
båda fallen gäller en maximal
uthyrningstid om 5 år.

Råttproblem
Brf Marmorn vill vara en så gästfri för-
ening som möjligt, men råttor tillhör
inte de gäster som vi välkomnar med
särskilt varm hand! Under sommaren
har Marmorn tyvärr fått ta del av Stock-
holms allt ökande råttpopulation. Vi
har nu haft Anticimex här och flera åt-
gärder har vidtagits. Förutom att gift
placerats ut i vissa källargångar har
fastighetsskötaren försökt täppa igen
de håligheter där råttorna kan ta sig in

i källarna utifrån.
Vi vill i samband med detta också

påminna om att det är absolut förbju-
det att mata fåglar eller andra djur på
gårdarna – det lockar råttor! Om man
har haft grillfest eller liknande är det
också, av samma skäl, viktigt att inte
lämna matrester så att fåglar eller råt-
tor kommer åt dem (släng därför inte
matrester i sopkorgarna på gården)!


