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Ordföranden har  
ordet! 
När dessa rader skrivs väntar sommaren 
runt hörnet och våra gårdar visar sig just 
nu från sin allra vackraste sida. Den årli-
ga gårdsfesten gick av stapeln i mitten 
av juni. Tyvärr hade vi lite otur med väd-
ret och det blåste friskt på gården. (Så 
friskt att vårt inhyrda partytält slet sig och 
ställde sig på högkant mot fasaden! Som 
tur var blev dock ingen skadad.) Uppslut-
ningen på festen var trots vädret god 
och både nyinflyttade och "äldre" mar-
moriter minglade och hade trevligt. 

Sommaren innebär för de flesta en hel 
del ledighet, och i år får även Marmorns 
styrelse lite semester. Inga större renove-
ringsprojekt är planerade eftersom vi 
p.g.a. regeringens skatteschabbel (se 
förra Marmornbladet) blev tvungna att 
skjuta på fönsterrenoveringen. Däremot 
kommer vi i juli att påbörja arbetet med 
nästa års budget. Den fastställs av styrel-
sen i augusti och börjar sedan gälla fr. 
o.m. 1 september (Marmorn har s k bru-
tet räkenskapsår). Än är det för tidigt att 
sia om förändringar jämfört med tidigare 
år, men eftersom föreningens likviditet 
(kassa) är förhållandevis god samtidigt 
som både den statliga schablonskatten 
och fastighetsskatten slopas, så är sanno-
likheten för avgiftshöjningar det närmas-
te året ganska liten. 

Förhoppningsvis kommer vi även i år att 
få en fin sommar med många sköna 
kvällar att sitta ute och ha trevligt. An-
vänd gärna de grillar som finns på går-
darna, men tänk på att inte placera dem 
så att det osar in i någons lägenhet. Och 
dämpa volymen efter kl 22 så att de som 
har sina sovrum ut mot gårdarna får 
sova om de måste! 

Trevlig sommar! 

Mikael H Nyberg 
 
 

 
 

Dropp på balkongen? 
Björn Persson Plåtslageri AB kommer i 
slutet av sommaren att erbjuda ett för-
månligt pris på tillverkning och monte-
ring av dropplister så att man slipper 
dropp på balkongen ovanför. Vi tar 
emot beställningar fram till 31 augusti. 
Montering kommer att ske senare under 
hösten. Listen är svart på ovansidan och 
grå på undersidan. Priset beror på hur 
många hörn som listen går runt, och på 
hur många beställningar vi lyckas samla 
ihop. 
 
Vid beställning över 25 balkonger; 240:- 
per meter + 650:- per hörn, plus moms.  
Vid beställning under 25 balkong-
er; 270:- per meter + 700:- per hörn, 
plus moms. 
 
Om du ha vill ha en beställningsblankett 
så kan du lämna meddelande med 
namn, portnummer och lägenhetsnum-
mer till Nils Andermo: nander@ownit.nu 
eller 648 24 63.  
 

 
Rekordstor prisuppgång i 
Marmorn! 
Det är nog få som har missat att prisut-
vecklingen på bostadsrätter i Stockholm 
har fortsatt uppåt även under våren. Och 
om man studerar statistiken över försälj-
ningar i Marmorn så pekar våra kurvor 
åt samma håll. För lägenheter utan bal-
kong har uppgången varit stadig sedan 
oktober förra året: genomsnittspriserna 
har ökat med mer än 10 000 kr/kvm det 
senaste halvåret!  
 
I början av hösten gick priserna ner nå-
got, vilket möjligen kan ha med riksdags-
valet att göra. (Ofta i samband med 
valår blir folk mer avvaktande innan 
man vet hur skatter mm kommer att för-
ändras.) Men i november sköt priserna 
fart igen, och har gått upp från ca 42 
000 kr/kvm i genomsnitt i oktober till 
över 56 000 kr/kvm i april. Under maj 
månad bröts dock trenden och genom-
snittspriset sjönk med ca 2000 kr/kvm.  
 
 

 
Vad gäller lägenheter med balkong så 
är inte antalet försäljningar lika stort och  
statistiken blir då också mer osäker. Men 
även här kan man utläsa att genom-
snittspriset gick ner under hösten för att 
efter årsskiftet stiga kraftigt. Och i april 
var det en lägenhet som såldes för re-
kordpriset 76 200 kr/kvm! 
 
Som med all statistik ska man inte läsa 
detta allt för bokstavstroget. Även om 
antalet försäljningar är förhållandevis 
stort kan enstaka faktorer påverka ge-
nomsnittspriset en viss månad. Men tren-
den är ändå tydlig både för lägenheter 
med och utan balkong. 
 
För den som vill ha mer siffror och dia-
gram hänvisar vi till föreningens hemsida 
www.marmorn.se. Under fliken Aktuellt 
finns en pdf med alla försäljningar sedan 
februari 2004. 
 
Genomsnittspriser per månad 
 
Lägenheter utan balkong 
Månad  Pris/kvm Överlåtelser 
okt 42 100 kr 9 
nov-dec 44 700 kr 6 
jan 46 900 kr 4 
feb 49 600 kr 6 
mars 50 800 kr 6 
april 56 600 kr 4 
maj 54 700 kr 7 
 
Lägenheter med balkong 
Månad  Pris/kvm Överlåtelser 
sep-dec 49 300 kr 5 
febr-mars 62 400 kr 4 
maj 62 600 kr 3 
 

Farligt flygande fimpar 
Du som röker eller har gäster som röker 
på balkongen:Tänk på att aldrig någon-
sin kasta ut fimpen från balkongen. Det 
har hänt att glödande fimpar med vin-
dens hjälp har hamnat på andra bal-
kongen och orsakat brännskador. Så 
investera i stället i en askkopp. 
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Tipspromenaden 
Gårdsfestens tipspromenad lockade inte mindre än 22 deltagare. 
Nedan följer svaren. 
 
1. Insekten som kan komma till användning när man stannar är 

bromsen. 
2. Den kända reportern som var i Visby 1983 kan omöjligen ha 

varit där den 31/4 eller den 31/9 och måste således ha varit 
där den 30/6. 

3. Läkaren och boxaren är släkt då båda går rond. 
4. Bilden på bokstaven G är ju helt enkelt en massa g - massage. 
5. Bilen med en hund i är ju en droskbil, för den är det en tax i. 
6. De tre överlevande flugorna sitter inte kvar på bordet efter att 

du slagit ihjäl en, de har flugit iväg. 
7. Tre kronor (hockeylandslaget) är lättast att ha med sig i plånbo-

ken. 
8. I finska Björneborg är (var) alla markägare, förutom de som 

inte hade några finska mark. 
9. Mannen som ska på kafferep ska bege sig till tanten med bak-

värk (hemmorojder). 
10. Kl 12.59 (ett i ett) är det lättast att få lift mellan Västerås och 

Sala. 
 
Alla rätt hade Linn, Madelaine och Sabina Krook, dock gissade 
Madelaine närmast antalet godkända överlåtelser: Rätt svar är 43 
st. Därmed vinner hon ett presentkort på två biobiljetter. Vi gratule-
rar! Hör av dig till styrelsen för att hämta kortet. 

 
Tältprojekt helt uppåt  
väggarna! 
Vem hade kunnat ana att vårt inhyrda partytält 
till gårdsfesten skulle få vingar och knäcka 
både lyktstolpar och träd? Den kraftiga vinden 
fick helt enkelt tältet att välta rakt mot 40:ans 
fasad. Som tur var helt utan personskador. 
Men festdeltagarnas humör kunde däremot 
inte knäckas så lätt. Vi dukade i stället upp 
långbord under bar himmel. Att det var lite 
kyligt uppvägdes med råge av de glödheta 
grillarna som spred doften av grillkorv över 
gårdarna. Vi blev ett hundratal som träffades, 
åt och pratade. Det ordnades även en klurig 
tipspromenad. Lösningen hittar du här nedan.  
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Gamla nycklar 
Som vi tidigare informerat om håller 
föreningen på och lämnar tillbaks de 
dubblettnycklar som sedan länge fun-
nits förvarade hos fastighetsskötaren. 
Styrelsen har under några veckors tid 
gått runt och ringt på alla lägenheter 
för att lämna nycklar. Om du inte varit 
hemma och vill hämta din nyckel 
besök fastighetsskötaren och ta med 
dig dina nycklar (så att han kan kon-
trollera att det är likadana). 
 
Följande lägenheter har nycklar att 
hämta: 20, 24, 27, 35, 44, 91, 99, 
108, 110, 111, 138, 143, 148, 
162, 165, 169, 177, 181, 194, 
206, 213,236, 238, 242, 244, 262, 
267, 278, 282, 308, 317, 336, 
341, 344, 345, 348, 350, 352, 
356, 357, 358, 361, 364, 365, 
366, 373, 378, 381, 394, 395, 
399, 412, 414, 418, 421, 423, 
425, 426, 441, 442, 444, 452, 
453, 460, 462, 463, 473, 484, 
485, 501, 510, 520, 1416, 1417, 
1419. 
 
De nycklar som inte är uthämtade 
senast den 31 augusti kommer att för-
störas.  

 

Ny fastighetsskötare: 
Anders Kjellsson 
Många av er har säkert redan träffat 
Anders, vår nya fastighetsskötare från 
Driftia. Han kom till Marmorn i våras 
och trivs riktigt bra. Han har tidigare 
arbetat på bl.a. sjukhus och för Wallen-
stam. För ca två år sedan kom han till 
Driftia. -- Folk i Marmorn är mycket trevli-
ga och det är lite lugnare än vad jag är 
van vid, säger Anders. Resvägen till  

jobbet är kort eftersom också Anders är 
trogen Söderbo. -- På fritiden åker jag 
gärna ut till stugan i Roslagen. Även foto 
är ett stort intresse, berättar Anders. Vi 
hälsar 
Anders  
varmt 
välkom-
men till 
Mar-
morn! 

  

  Puts väck? 
Har du skador på putsen på utomhus-
väggen? Efter fönsterrenoveringen har 
det visat sig att putsen har lossnat på 
vissa ställen. Om du upptäcker någon 
skada kan du meddela styrelsen senast 
den 31 aug.  

M A R M O R N B L A D E T  

Uppfräschning av gården 44 
Trädgårdsgruppen lade för ett tag sedan fram ett förslag på hur miljön på går-
den vid Lundagatan 44 skulle kunna förbättras. I grova drag handlade förslaget 
om att fräscha upp uteplatsen och sandlådan samt att anlägga en rabatt längs 
husfasaden 44 på samma sätt som mellan 36A och B. Dessutom ville man beläg-
ga uppfarten med gatsten samt fälla trädet närmast fasaden vid 42:an. 
   Styrelsen har diskuterat frågan under våren och håller i skrivande stund på att 
granska offerter från olika entreprenörer. Beroende på budgetarbetet för kom-
mande år vet vi ännu inte om det är ekonomiskt möjligt att genomföra hela för-
slaget och på en gång, men troligen skulle en första etapp kunna omfatta rabat-
ten längs husfasaden eventuellt kunna utföras till höst. Ännu är dock inget beslut 
fattat varför vi gärna tar emot synpunkter och önskemål till boende@marmorn.se. 
Nedan syns en ritning på förslaget. Belysningen på gården har också kritiserats, 
och styrelsen har nu beslutat att montera kraftigare ljuskällor i de belysningsstol-
par som finns och hoppas det ska öka trygghetskänslan på gårdarna. 

Bättre miljö i Marmorn!?  
Styrelsen arbetar ständigt med att 
förbättra miljön, men tiden räcker 
inte alltid till för att både tänka mer 
långsiktigt och samtidigt utvärdera 
och ompröva de rutiner som redan 
finns. Har du idéer och kunskaper 
och vill vara med och arbeta för att 
Marmorn ska bli miljövänligare och 
energisnålare så tveka inte att ta 
kontakt med styrelsen. 
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Marmorns styrelse 

 
Styrelsen är indelad i olika arbetsgrupper: Boende, teknik, ekonomi och information. Varje arbetsgrupp har en e-post- 
adress. Vill du adressera ett brev till någon specifik person i arbetsgruppen, skriv namnet i rubriken. 

 
Mikael H Nyberg 36 C  668 13 61  Ordförande, ekonomi  
Christian Mattsson 36 C  668 92 74  Vice ordförande, info   
Gunilla Johansson 36 F  84 49 87  Sekreterare, boendemiljö   
Jonas Arvén  44 D  668 81 47  Ekonomi    
Magnus Björkman 40 A  0736–47 65 94 Boendemiljö 
Ulrika Fält  36 E   80 81 16  Teknik, (info)    
Lisa Sidén  44 A  070–747 36 11 Info 
Britt-Marie Swahn 36 F  653 84 14  Ekonomi     
Nils Andermo  36 D  648 24 63  Suppleant, boendemiljö   
Stefan Andersson 44 D  0704–07 01 59 Suppleant, teknik 
 
E-post-adresser:  
styrelsen@marmorn.se, teknik@marmorn.se, ekonomi@marmorn.se, boede@marmorn.se, info@marmorn.se 

 
Besöks– och telefontid hos  
fastighetsskötaren 
Föreningen har en fastighetsskötare 
på deltid, Anders Kjellsson från före-
taget Driftia. Hans expedition finns i 
hörnet vid 44C. 
 
Besöks- och telefontid 
måndag till fredag 07.30–08.30, 
telefon 669 53 21 
Arbetstid 
måndag & fredag 07.00–11.30 
onsdag   07.00–12.00 
tisdag & torsdag  07.00–16.00 
 

 
Felanmälan 
Felanmälan sker till Driftia AB (07.00–
16.00) 744 44 33 
Ärendet vidarebefordras till fastighets-
skötaren. 
Felanmälan kan även göras via mail 
till adress info@driftia.se, ange 
”Marmorn” i rubriken. 
Övrig tid kan meddelanden lämnas 
på telefonsvarare 669 53 21 
eller via info@driftia.se, ange 
”Marmorn” i rubriken. 
Jourtelefon, vid AKUT skada efter kon-
torstid: 744 09 50 
 

 
Vid fel på hissen, kontorstid:  
562 401 00 
AKUT felanmälan på hiss dygnet runt: 
0200–22 10 11 
Ohyra, ring Anticimex, 19 00 30 
ange försäkringsnummer  
702001–4085. 

Vatten, vatten, vatten 
Du har väl inte glömt bort att anteckna 
ditt namn på vattningslistan på anslags-
tavlan i din port? Våra vackra blommor 
behöver vatten hela sommaren. Både 
pelargonerna på balkongerna och blom-
morna/kryddväxterna i de stora krukor-
na utanför portarna. Så passa på att 
anteckna dig för åtminstone en vecka i 
sommar! 
 
 
 
 
 

Babyboom och barn-
vagnsträngsel 
Babyboomen har glädjande nog drab-
bat även Marmorn. Och antalet barn-
vagnar ökar i snabb takt. Men tänk på 
att det är förbjudet att ställa barnvagnar 
i trapphusen. Detta p.g.a. av den stora 
brandrisken. Vid en brand utvecklas 
stark och giftig rök från de plastmaterial 
som finns i vagnen.  
 
Som tur är har Marmorn två praktiska 
barnvagnsrum, ett i entrén i 40 och ett 
på gaveln vid 36 F. Nycklar kan du 
kvittera ut hos fastighetsskötaren mot en 
depositionsavgift.  
 

Nya månadsavgifter 
Den första juli får de allra flesta föränd-
rad avgift. Det handlar i regel om en 
mycket liten justering antingen uppåt 
eller neråt. Anledningen är de ändrade 
andelstal som stämman röstade för på 
årsmötet i januari. Läs mer på Marmorns 
hemsida. 

M A R M O R N B L A D E T  


