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Ordföranden har  
ordet! 
När det nu är dags att göra bokslut 
över ännu ett år så kan vi konstatera 
att 2007 för Marmorns del varit ett år 
med ganska lagom mycket aktiviteter. 
Omgörningen av gården 44 var natur-
ligtvis det största projektet, men vi har 
också hunnit med att byta alla lampar-
maturer i trapphusen, lagat putsska-
dor, bytt styrsystem för fläktarna i 40, 
ändrat föreningens andelstal och jagat 
råttor i källarna. Med andra ord en 
ganska blandad kompott som väl av-
speglar alla de olika slags frågor som 
behöver lösas i en bostadsrättsföre-
ning! 
 
Brf Marmorn fick en tidig julklapp när 
Post- och telestyrelsen i början av de-
cember tog beslut om att godkänna 
Telias projekt om att borra i berget 
under Marmorn för att få fjärrkyla till 
en stor teleanläggning som finns i när-
heten. Projektet, som innebär att Mar-
morn får gratis överskottsvärme mot att 
Telia får borra i ”vårt” berg, kommer 
att genomföras under 2008. Borrning-
arna kommer till största del att äga 
rum under mark (i de stora tunnlar som 
redan finns under Marmorn) så för-
hoppningsvis kommer vi inte att märka 
speciellt mycket av arbetet. Mer infor-
mation om projektet kommer att ges 
på stämman och i vårens nummer av 
Marmornbladet. 
 
I slutet av januari är det dags för den 
årliga föreningsstämman. Då kan alla 
medlemmar komma och tycka till om 
hur styrelsen skö-
ter sitt arbete och 
diskutera hur 
man tycker att 
Marmorn ska 
vara. Missa inte 
den chansen! 
 
Mikael H Nyberg 
 
 

Välkommen till förenings-
stämma den 29 januari! 
Den 29 januari är det dags för stäm-
ma. I god tid före mötet får du årsre-
dovisningen och de motioner som läm-
nats in. Kom ihåg att anmäla om du/
ni kommer så att vi kan anpassa inkö-
pen av fikabröd.  
 
På stämman går vi igenom och tar 
ställning till motionerna från medlem-
marna. Vi går även igenom årsredovis-
ningen. Dessutom ska en ny styrelse 
väljas. Efter mötet informerar styrelsen 
om vad som händer i föreningen. Pas-
sa på och kom och ställ frågor!   
 
 
Grovsoprummet 
För att få bättre ordning i grovsoprum-
met har styrelsen satt upp en stor skylt 
med de regler som gäller. Vi passar 
här på att nämna dem igen:  
 
• Grovsopor slänger du i de gröna 

behållarna. 
 
• Elektronikskrot slängs i ”vagnen”. 
 
• Du får inte slänga tyngre byggav-

fall i behållarna, t.ex. tegel och 
diskbänkar.  

 
• Inte heller vitvaror får slängas här. 

Dessa ska hämtas av det företag 
som levererar de nya.  

 
• Avfall som kan återvinnas, t.ex. 

glas, plast, metall, slängs i rummet 
intill märkt ”Källsortering”. 

 
• Hushållsavfall slängs i sopnedkas-

ten. 
 
• Papper och tidningar slängs i be-

hållarna som står invid muren mot 
Lundagatan (vid 40, 42, 44). 

 
 
 

Felparkeringar på  
gårdarna 
Det händer allt för ofta att bilar står 
felparkerade på våra gårdar, ofta 
mycket längre än de 15 minuter som 
är tillåtet för lastning. Detta skapar 
problem med framkomligheten för bl a 
färdtjänsten, och utryckningsfordon får 
svår att komma fram om det skulle hän-
da något.  
 
Tveka inte att ringa till Länsparkeringar 
(08-735 60 20 ) om du ser en felpar-
kerad bil!  
 
 
 
Digitalt bokningssystem 
Just nu arbetar styrelsen med att ta 
fram ett digitalt bokningssystem för 
tvättstugorna och gästlägenheterna. 
När det är klart kommer du att kunna 
boka tider hemma via datorn. Men 
man kommer även i fortsättningen att 
kunna boka manuellt, genom att kon-
takta fastighetsskötaren som då hjälper 
till med bokningen. Om allt fungerar 
som det ska så räknar vi med att syste-
met ska vara i drift till sommaren. 
 
 

 
 

 
 

Ny portkod! 
 
Den 15 januari byter vi port-
kod i alla entréer. Den nya 
koden blir 4589.  
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Nya medlemmar 
Vi vill hälsa följande medlemmar hjärtligt 
välkomna till Marmorn. Vi kan passa på att 
nämna att vi  under förra verksamhetsåret,  
dvs. från 1 sep 06 till 31 aug 07, hade 
ovanligt många in- och utflyttade. Hela 89 
lägenheter bytte ägare. Det är troligen den 
högsta siffran på över 10 år.  

 
Luciafirande i Marmorn  
På luciadagen bjöd styrelsen som vanligt på glögg 
och tilltugg i port 40. Många passade på att prata 
med sina grannar och att ställa frågor till styrelsen 
om högt och lågt. Som ni ser kom även både en 
liten lucia och en pepparkakspojke på besök i år… 

44D Anders Åkerblom, Karin Gullbrandsson- 
Nyberg 

44D Jan Sandbladh, Nadia Tolstoy 

44C Kristoffer Poppius, Maya Maldonado 

44B Patrick Wallberg 

44A Karin Ahlzén 

44A Johanna Petersson 

36F Johanna Svala, Niklas Erkstam 

36F Dan Wikström 

36D Anton Flordh 

36A Sofia Langfos 

36A Johan Söderman 

36A Gunnar Persson 

40A Sven Ekdahl 

38A Johan Hellman 

38A Jenny Sundén 

38B Kristin Liljegren 

38B Anna-Carin Ericsson,Jonas Björklund 

38B Claes Theander 
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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   
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, boende@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. 

Gissa rätt om Marmorns  
historia - vinn biobiljetter! 
 
Gissa i vilket årtionde som följande 10 
händelser hör hemma. Skriv ner dina 
svar på ett papper och lämna in dem 
när du kommer på årsstämman den 
29 januari så har du chansen att vin-
na biobiljetter.  
 
1. Det var först nu som man fick an-
vända tvättstugorna även på sönda-
garna. Samtidigt införs det nuvarande 
systemet med bokningstavlor och nyck-
elpluggar.  
 

2.  Marmorn går över till fjärrvärme.  
 
3. Televerket spränger en tunnel för 
kablar under Lundagatan 36 och 
sprickor uppstår.  
 
4. 26 parkeringsplatser mot Skinnar-
viksringen färdigställs.  
 
5. Konsums mjölkaffär slår igen.  
 
6. Man fattar beslut om att asfaltera 
de delar av gårdarna som är grusade.  
 
7. Nu är det inte längre möjligt att 
betala månadsavgiften kontant till vice-

värden. Endast betalning via giro god-
käns.  
 
8. Tvättmaskinerna har hittills haft 
myntautomater. Men sedan tjuvar län-
sat automaterna beslutar man att tvätt-
ning i fortsättningen ska vara gratis.  
 
9. Boende i Marmorn beskjuts med 
luftgevär från andra sidan Lunda-
gatan.  
 
10. En prydnadsbrunn sätts ut på 
gräsmattan, vilket orsakar en del reak-
tioner. Brunnen tas bort 1998.  
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