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InnehållOrdföranden
har ordet!
Det händer mycket i föreningen just
nu. Installationen av bredband pågår
för fullt och kommer att vara klar
innan hösten (läs mer om det i sepa-
rat artikel!). Samtidigt sker en
fönsterrenovering i 36:an. Samtliga
fönsterglas på översta våningsplanet
mot norr och öster i 36 A-F  kommer
att bytas ut. Dessutom renoveras
fönstren mot söder på samtliga vå-
ningsplan i 36 C-F. Det är ett ganska
omfattande arbete som kommer att
pågå en bit in på hösten.

Översta våningen i 42 (den tidigare
dagislokalen) har stått tom under vå-
ren eftersom arkitektfirman Avista,
som tidigare hyrt lokalen, valt att
minska sina ytor och enbart hyra 1/3
av våningsplanet. Styrelsen har haft
flera spekulanter på lokalen, men ef-
tersom vi varit måna om att få en
hyresgäst som både har stabil eko-
nomi och en verksamhet som orsa-
kar så lite störningar som möjligt för
de boende i 42, så har arbetet med att
hitta en ny hyresgäst fått ta lite tid.
Kontrakt är nu skrivet med Demens-
förbundet (en anhörigorganisation
som arbetar för att förbättra förhål-
landena för demenssjuka och deras
anhöriga) och vi är glada att kunna
hälsa dem välkomna till Marmorn!

Sommaren väntar runt hörnet och
våra gårdar visar sig just nu från sin
vackraste sida. Förhoppningsvis blir
det en sommar med många tillfällen
till bad på Långholmen och grillfester
på gårdarna. När ni har trevligt tänk
på att dämpa volymen efter kl 22, så
att de som har sina sovrum ut mot
gårdarna också får lite lugn!

Trevlig sommar!

Mikael H Nyberg

Som de flesta säkert redan har märkt
så arbetas det just nu för fullt med in-
stallation av bredband i Marmorn. Ar-
betet beräknas vara klart i slutet av
augusti, då nätet är tänkt att tas i drift.
Arbetet inne i lägenheterna i 38:an,
40:an och 42:an är klart under juni,
medan 36:an och 44:an får vänta till
augusti. Många är av oss är ju bortre-
sta i juli och det blir då svårt att få till-
träde till lägenheterna. Tidplanen har
alltså förskjutits lite, vilket beror på att
upphandlingen blev några veckor för-
dröjd. Å andra sidan fick vi efter tuffa
förhandlingar ett mycket bra avtal.

Information om bredbands-
abonnemang har skickats ut av Ownit
till samtliga medlemmar.

Marmorn har tecknat ett treårsavtal
med Ownit vilket innebär att
abonnemangsavgiften är fast under de
närmaste tre åren.10 megabyte kostar
159 kr per månad, 100 megabyte 275
kr. För telefoni betalar man 69 kr i
månaden. Detta är en ringpott som man
kan alltså även kan ringa för. Det går
bra behålla sitt gamla telefonnummer,
men observera att man måste teckna
bredbandsabonnemang för att få till-
gång till telefoni.

Fr.o.m. 1 oktober kan man betala via
autogiro, vilket gör att man slipper
fakturaavgiften på 25 kr. Frågor besva-
ras av Ownits kundtjänst: 08-525 073
00.

Bredband på
gång

Vill du formge Marmorns
nya logotyp?
Arbetar du som formgivare och/eller
har idéer om hur du skulle vilja formge
Marmorns nya logotyp? Vi behöver en
symbol för Marmorn att använda dels
i brevpapper, dels i olika typer av med-
delanden och skyltar. Vi använder se-
dan tidigare typsnittet Futura, bl a för
att vi har velat anknyta till den stil som
gällde under 1930-talet då Marmorn
byggdes.

Det vi önskar oss är alltså en logo-
typ som passar till Futura och sam-
tidigt påminner om funkis och tret-
tiotal. Har du frågor innan du sätter
igång och skissar på idéer är du väl-
kommen att maila till
info@marmorn.se.

Styrelsen behöver
förstärkning
Brf Marmorn har just nu flera stora
och spännande projekt på gång.

Detta tillsammans med att några
i styrelsen flyttat från Marmorn, ska
vara barnlediga eller plugga utom-
lands gör att vi behöver fler krafter
i styrelsen.

Eftersom det för närvarande är
många män i styrelsen ser vi extra
gärna att kvinnor vill engagera sig!
Tveka inte att höra av dig till ordf.
Mikael Nyberg (tel. 668 13 61) eller
mejla till styrelsen@marmorn.se om
du är intresserad.

Tyck till om nya andelstal
Enligt beslut på årsstämman i ja-
nuari arbetar nu styrelsen vidare
med förslaget till nya andelstal, som
ska ligga till grund för månads-
avgiften. Målet är att avgifterna ska
bli så rättvist fördelade som möjligt.

I dag förekommer det tyvärr en
hel del skillnader mellan helt likvär-
diga lägenheter. Vi söker nu med-
lemmar som vill tycka till om sty-
relsens förslag innan det presente-
ras på årstämman i januari nästa år.
Välkommen att kontakta vice ordf.
Christian Mattsson (tel. 668 92 74).
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Gårdsfest 2006
Den 17:e maj var det inte firande av
Norges nationaldag som tilldrog sig på
Marmorns gårdar utan Marmorns år-
liga gårdsfest. Trots det lätt kylslagna
vädret, tyvärr tillät budgeten ingen in-

fravärme, var uppslutningen trots allt
bra. Mellan 150-200 av Marmorns bo-
ende gick tipspromenad och mumsade
sedan på wraps följt av chokladmousse
som efterrätt.
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Efter en svacka runt årsskiftet tog för-
säljningen ny fart under våren. Priserna
för lägenheter utan balkong har därmed
också stigit och närmar sig nu topp-
noteringen från september ifjol.

För lägenheter med balkong verkar
trenden stabilare, men eftersom dessa
står för betydligt färre överlåtelser blir
siffrorna också mer osäkra. För dessa
lägenheter är det också ganska stora
variationer, en liten balkong in mot
gården blir sällan lika dyr som en stor
balkong med utsikt över Riddarfjärden
(i siffrorna för mars-april finns en lä-
genhet som såldes för ca 40 000 kr/
kvm men också en som sålts för ca 62
000 kr/kvm!). Därför har vi, liksom ti-
digare, valt att redovisa medianvärden
för dessa överlåtelser.

Statistik för de senaste försäljning-
arna i Marmorn:

Kvadratmeterpris för lägenheter utan
balkong (genomsnitt) från maj 2005 till
april 2006

2005
maj 32 700 kr/kvm (6 lgh)
juni 37 000 kr/kvm (5 lgh)
juli 37 400 kr/kvm (5 lgh)
augusti 42 000 kr/kvm (5 lgh)
september 45 000 kr/kvm (4 lgh)
oktober 42 000 kr/kvm (4 lgh)
november 39 300 kr/kvm (12 lgh)

2006
december 05-januari 06 36 900 kr/
kvm (5 lgh)

Sjunkande lägenhetspriser i Marmorn
februari
41 000 kr/kvm (6 lgh)
mars
39 900 kr/kvm (4 lgh)
april
44 100 kr/kvm (6 lgh)

Kvadratmeterpriser för lägenhe-
ter med balkong (medianvärden)

maj-juli 05
48 400 kr/kvm (5 lgh)
september-oktober 05
46 900 kr/kvm (4 lgh)
november-december 05
49 200 kr/kvm (3 lgh)
mars-april 05
47 200 kr/kvm (5 lgh)

Det var många om gick tips-
promenaden den 17 maj. Över hundra
tipskuponger gick åt. Du som missade
chansen har här ytterligare en möjlig-
het att testa dina kunskaper om Mar-
morn. (Svaren hittar du på sista sidan)

1. En känd ledamot av Svenska Aka-
demien har bott i Marmorn, närmare
bestämt i 36 c. Vad heter hon?
2. Marmorns förvaltare, både tekniskt
och ekonomiskt, är SBC. Vad står
denna förkortning för?
3. Av den avgift som vi betalar varje
månad går (tyvärr?) bara en mycket
liten del till gårdsfester. Vet du vilken
kostnad som är störst?
4. I augusti 1999 spelade man in en
musikvideo i trapphuset här i 36 c.
Musiken blev även ledmotivet till fil-
men ”Vuxna människor”. Men vilka

var det som sjöng?
5. Marmorn är en av Stockholms
största bostadrättsföreningar. Hur
många lägenheter är det allt som allt?
(Sammanslagna lägenheter räknas som
två.)
6. De flesta hus i Marmorn är jämn-
gamla och byggdes mellan åren 1930
och 1932.  Men ett dem stod klart först
1939. Vilket?
7. I maj 1932 fick man kungligt besök
i 36 f. Vem var det som kom?
8. Hösten 2005 sattes prisrekord i för-
eningen och Aftonbladet skrev en arti-
kel om det. Vad blev kvadratmeter-
priset?
9. Många trappuppgångar i Marmorn
har målats med en speciell teknik som
innebär att man stryker linolja på fuk-
tig gips. Vad kallas tekniken?

10. I en förening som Marmorn med
många smålägenheter blir det ofta hög
omsättning på medlemmar. Hur många
lägenheter såldes perioden sep 2004 till
aug 2005?
11. Marmorn har den högsta klassifi-
ceringen vad gäller kulturhistoriskt
värde, tillsammans med bland annat
Stadshuset, Operan samt byggnaderna
i Gamla Stan. Vilken ”färg” har denna
klassificering?
12. Vad heter arkitekten som ritade
Marmorn? Han ritade även ett av
Kungstornen och var HSB:s förste vd.
13. Marmorn är medlem i HSB. Hur
ska man läsa ut denna förkortning?
 14. Marmorns fastigheter var bland de
första som utrustades med en speciell
HSB-uppfinning, som man även tog
patent på. Vilken var denna facilitet
som HSB var först med?

Tipsfrågor i repris.



44444

MARMORNBLADET

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 Boende
Christian Mattsson, Vice ordf. 36C 668 92 74 Info
Gunilla Johansson, sekreterare 36F 84 49 87 Boende
Göran Thureson 44B 0739-48 15 83 Ekonomi
Magnus Björkman 40A 0736-47 65 94  Boende
Jonas Arvén 44D 668 81 47     Ekonomi
Jonas Holgersson 44D 727 02 08 Ekonomi
Jenny Wiklund 44A 639 93 33 Info
Alexander Fulleman 40B 070-55 92 871  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 – Mattias Eriksson
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.

Oinbjudna gäster...
Med vår och sommar brukar inte bara
värmen komma utan även de
oinbjundna gästerna, skadedjuren.
Några vanliga är bl.a. mal och päls-
änger men det har även förekommit
kackerlackor i Marmorn under de se-
naste åren (även om gångerna har va-
rit få). Rent allmänt har även det
ökande resandet ut i världen inneburit
ett ökat besvär med vägglöss genom

att människor får med sig dem hem.
Marmorn är försäkrad hos

Anticimex och dit ska boende ringa
direkt när de råkar ut för skadedjurs-
angrepp, oavsett storlek på angreppet.
Det är nämligen bostadsrättsinnehava-
rens ansvar att hålla lägenheten fri från
ohyra.

Telefonnummer till Anticimex är 08-
19 00 30 och kundnumret är 108 076

Husdjur och allmänna
utrymmen
Allmänna förhållningsregler för hus-
djur är att de inte ska  springa lösa i
allmänna utrymmen som t.ex. trapphus
och tvättstugor.

För exempel på hur olika skadein-
sekter ser ut kan man gå in på
Anticimex hemsida, www.anticimex.
se och klicka på fliken Problemlösa-
ren/Vad har jag hittat för djur?

Insändare
Nu kommer inget klagomål, nu är det
mer tvärt om.

Jag vill ge beröm till mina grannar
som är så tysta och ej störande. Mest
ovanför mig som jag inte tror att hon
finns. Så tyst är hon.

Rut Pettersson, 44D

1.Elin Wägner
2.Sveriges Bostadsrättscentrum
3.Värmen
4.Bo Kaspers Orkester och Lisa
Ekdahl
5.539
6.40
7.Kronprinsen av England
8.63 500
9.Stucco lustro
10. 74
11. Blå
12. Sven Markelius
13. Hyresgästernas Sparkasse- och
Byggnadsförening
14. Sopnedkast

Svar till frågorna på s. 3

I nästa nummer skriver vi om
höstmöte m.m.

Trevlig sommar!
önskar Brf. Marmorn


