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Ordföranden har  
ordet! 
September innebär inte bara att somma-
ren definitivt är slut, det är också starten 
på Marmorns budgetår. Föreningen har 
nämligen ett så kallat brutet räkenskaps-
år, vilket har sin grund i att HSB:s ekono-
miavdelning en gång i tiden ville sprida 
ut sitt arbete jämnt över året och därför 
lät sina bostadsrättsföreningars räken-
skapsår starta och sluta vid olika tid-
punkter. Idag har vi inte längre HSB som 
ekonomisk förvaltare men traditionen 
med brutet ekonomiskt år lever kvar (och 
ger oss fördel hos vår nuvarande förval-
tare SBC eftersom de har extra gott om 
tid för just vårt budget- och bokslutsarbe-
te då de flesta andra föreningar jobbar 
med detta kring nyår!) 
 
Som vi skrivit om tidigare i Marmornbla-
det drabbades vi i vintras av finansde-
partementets regelmiss i samband med 
att den statliga schablonskatten avskaffa-
des. Men från och med i höst kan också 
Marmorn njuta av de kraftigt minskade 
skattekostnaderna. Det innebär att vi i 
budgeten för 2007/08 har kunnat prio-
ritera en del arbeten som vi fick skjuta 
på förra året. Läs mer om pågående och 
kommande arbeten på sista sidan i i 
detta nummer av Marmornbladet. 
 
På föreningens traditionella höstmöte 
den 23 oktober (se särskild notis med 
information om tid och plats) kommer vi 
att berätta mer om det ekonomiska läget 
och kommande projekt i Marmorn. Kom 
gärna då och ställ frågor och ha syn-
punkter! 
 

Mikael H Nyberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lägenhetspriserna i  
Marmorn över snittet trots 
sommarsvacka 
 

Vinterns och vårens stora prisökning på 
lägenheter i Marmorn mattades av under 
sommaren. Detta är i sig inget ovanligt, 
då bostadsrättsförsäljningarna generellt 
brukar minska under semesterperioden. 
Möjligen kan också priserna ha påver-
kats av att utbudet på lägenheter i som-
mar varit stort. Under perioden maj-
augusti har det sålts 21 lägenheter i 
Marmorn, vilket ska jämföras med sam-
ma period förra året då endast 12 lä-
genheter såldes. 
 
Troligen har också försäljningarna och 
priserna påverkats av den allmänna poli-
tiska diskussionen om hur de nya regler-
na för fastighets- och reavinstbeskattning-
en skulle komma att utformas. 
 
Enligt Mäklarstatistik låg snittpriset för 
bostadsrätter på Södermalm under perio-
den juni-augusti på 55 000 kr/kvm (se: 
www.maklarstatistik.se). Om man lägger 
ihop snittpriserna för lägenheter med och 
utan balkong i Marmorn så blir det ca 
57 000 kr/kvm, vilket betyder att Mar-
morn försvarar sin attraktiva ställning på 
bostadsmarknaden. 
 
Som med all statistik ska man inte läsa 
detta allt för bokstavstroget. Även om 
antalet försäljningar av lägenheter utan 
balkong är förhållandevis stort kan en-
staka faktorer påverka genomsnittspriset 
en viss månad. Och för lägenheter med 
balkong, där antalet försäljningar peri-
odvis är ganska lågt, blir statistiken na-
turligtvis betydligt mer osäker. Till exem-
pel såldes de båda lägenheterna i au-
gusti och september för 54 000 kr/kvm 
respektive 69 000 kr/kvm. Prisskillnaden 
i just det fallet beror troligen till stor del 
dels på utsikten (bottenvåning respektive 
två trappor) men också på storleken (56 
respektive 25 kvm), eftersom små lägen-
heter oftast blir mycket dyrare per kva-
dratmeter än tvåor och treor. 

 
 
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 
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 
juni-juli 52 700 kr 8 
aug 51 500 kr 6 
sep 52 000 kr 6 
 
Lägenheter med balkong 
 
Månad      Pris/kvm Överlåtelser 
febr-mars 62 400 kr 4 
maj 62 600 kr 3 
juni 61 600 kr 3 
aug-sep 61 300 kr 2 
 

 
Kamera upphittad! 
En liten digitalkamera hittades under 
sommaren utanför lilla gästlägenheten 
(gaveln vid 36F). Återfås mot beskriv-
ning hos fastighetsskötaren. 

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 kon-
takt med styrelsen. 
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Ny uteplats på gården 44 
 
De gångna veckorna har det på-
gått en del anläggningsarbeten på 
gården mellan Lundagatan 42 och 
44. Uteplatsen har fräschats upp 
och en rabatt har anlagts utmed 
husfasaden mellan 44A och 44B 
på samma sätt som vid 36A-B. I 
skrivande stund väntar vi fortfaran-
de på den nya ligusterhäcken som 
skall pryda uteplatsen. I rabatten 
kommer så småningom Hypericum 
Gemo Dafo att planteras. Det är 
en kompakt blommande buske 
som blir ca en meter hög och har 
smala ljusgröna blad och rikligt 
med ljusgula blommor med lång 
blomningstid. 
 
Tankar om att renovera denna del 
av gården väcktes för några år 
sedan av boende i föreningens 
trädgårdsgrupp, men det är först 
nu som det funnits ett ekonomiskt 
utrymme att realisera planerna. 
Arbetet har utförts av Parkservice 
AB, som även står för den dagliga 
skötseln och underhållet av våra 
gårdar, vilket omfattar allt från 
skötsel av växter, plantering, be-
skärning till snöröjning om vintern. 
Det är trädgårdsmästare Stefan 
Gustafsson (till höger på bilden 
längst upp) som i samråd med 
boendemiljögruppen ser till att 
gårdarna hålls i gott skick och får 
nya växter mm.  
 

 
 
 

 
Studiebesök i styrelse-
rummet? 
Är du intresserad av att delta i styrel-
searbetet framöver, men kanske 
tvekar. Passa då på att göra studie-
besök på ett av våra styrelsemöten 
så får du se vad arbetet innebär. 
Hör av dig till ordförande Mikael H. 
Nyberg.  

Höstmöte 23 oktober 
 
Välkommen till årets höstmöte den 23 
oktober kl. 19.00. Vi ses som vanligt i 
lokalen på Heleneborgsgatan 2.  
 
Styrelsen berättar bl.a. om vad som är 
på gång i föreningen och hur ekono-
min ser ut. Även vår tekniska förvaltare 
från SBC kommer att finnas på plats. 
Passa på att ställa frågor om högt och 
lågt! Givetvis bjuder vi på fika.   
 
Varmt välkomna önskar styrelsen! 
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Motionera till stämman 
 
Vill du ändra på något? Tycker du att 
föreningen borde satsa på något speci-
ellt? Lägg då datumet 30 november på 
minnet. Det är sista dagen för att lämna 
i motioner till stämman som sedan hålls i 
januari/februari. Du bör i din motion 
beskriva tydligt vad ditt förslag går ut 
på, men även varför du vill att stämman 
ska anta ditt förslag. Ange även ditt 
namn och lägenhetsnummer. Skicka din 
motion till styrelsen@marmorn.se eller 
lägg den i brevlådan i hörnet vid 44 C. 
 

 
Vädringsbalkonger I  
 

De har samlats en hel del bråte och 
skräp på våra vädringsbalkonger under 
åren. Om du vet med dig att du ha nå-
got stående på dessa balkonger som du 
vill ha kvar, bör du ta hand om det se-
nast 31 december i år. I januari ämnar 
vi i styrelsen rensa bort allt herrelöst brå-
te. Givetvis kommer vi att låta fullt an-
vändbara möbler står kvar. Det är ju 
bara trevligt med möblerade balkonger. 

 
Vädringsbalkonger II 
 

Nu när det blir kallare och kallare utom-
hus är det extra viktigt att var noga med 
att stänga dörrarna till vädringsbalkong-
erna. Det kan i ibland var lite knepigt, 
eftersom de s k spanjoletterna (vreden) 
kan vara tröga. Tänk på att en 
trappuppgång snabbt blir utkyld av en 
halvstängd balkongdörr.  
 

 
Dags för tidbrytning 
 
Tyvärr används tvättstugan i källaren 
38B även på tider då det inte är tillåtet 
att tvätta, vilket stör de som bor ovanpå. 
Dessutom lämnas lamporna ofta påslag-
na trots att ingen befinner sig i tvättstu-
gan, så lyset står ibland på hela nätter-
na. Därför kommer elsystemet i tvättstu-
gan att byggas om för att kunna installe-
ra tidbrytare på belysning och maskiner, 
precis som i tvättstugan 44. 

 

M A R M O R N B L A D E T  
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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, ekonomi  
Ulrika Fält  36 E   80 81 16  Sekreterare, teknik, (info)  
Gunilla Johansson 36 F  84 49 87  Boendemiljö 
Magnus Björkman 40 A  0736–47 65 94 Boendemiljö   
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. 

 
Fönsterrenoveringar 
 

I tur för fönsterrenovering står nu fasa-
derna 36 A och B (gårdssidan och ga-
veln) samt 44 A och B (gårdssidan). 
Eventuellt berörs även gaveln på Lunda-
gatan 38 A. Lundagatan 40 A och B får 
däremot vänta några år till, men då blir 
det troligen i gengäld inte renovering, 
utan helt nya fönster. Kostnaden är den-
samma, men nya fönster ger bättre isole-
ring och lägre underhållskostnader på 
sikt.  
  

 

 
Takrenoveringar 
 

Den som bor i 44 c och 44 d kan glädja 
sig åt uppiffade takmålningar. Den som 
inte har förmånen att bo i dessa upp-
gångar kan gärna göra ett studiebesök 
och beundra konstverken. Samtidigt har  
plastledningarna för bredbandet målats i 
samtliga uppgångar för att smälta in i 
miljön så mycket som möjligt. På bilden 
intill från 44 c hade man uppenbarligen 
inte hunnit göra detta ännu när bilden 
togs.  
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