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Ordföranden har  
ordet! 
 
Sommartider är också budgettider för 
styrelsens del. Ef tersom föreningen har 
ett ”brutet räkenskapsår” så börjar vårt 
budgetår den 1 sep och sluta r den 31 
aug. Om allt går enligt plan ska 
styrelsen därför anta budgeten för 
nästa år på sitt möte i augusti. Till 
grund för budgetarbetet har vi 
föreningens underhållsplan som har 
reviderats av en konsult under våren. 
Det är ett dokument där man kan se 
vilka renoveringsarbeten som ska 
göras och när de bör göras under de 
kommande 25 åren. Underhållsplanen 
visar att föreningen inom den 
närmaste tioårsperioden kommer att 
ha markant ökande kostnader för 
renoveringar, främst eftersom vi 
kommer att behöva byta 
värmestammarna (till radiatorerna) 
under denna tid.  
 

Men trots detta är Marmorns ekonomi 
fortsatt mycket god, och styrelsens 
målsättning är att vi ska kunna ligga 
kvar på nuvarande avgiftsnivåer de 
närmaste åren. Möjligen finns det till 
och med utrymme för en mindre 
avgiftssänkning inför 2009, men om 
det får vi återkomma till hösten när vi 
räknat mer i detalj på budgeten för de 
kommande åren. 
 
Nu är sommaren 
äntligen här, och i 
krukorna utanför 
portarna har det 
planterats 
kryddväxter. Om vi 
hjälps åt med att 
vattna både dem 
och pelargonerna på 
vädringsbalkongerna så kommer vi 
alla att kunna glädjas både åt färska 
kryddor och prunkande balkonger! 
Vi ses på gården! 
 
Mikael H Nyberg 

Gårdplaner 
 
Styrelsen fortsä tter det löpande 
underhållet av miljön på våra gårdar. 
Efter omgörningen på 44:ans gård 
finns i skrivande stund inga större 
projekt planerade, men väl ett antal 
underhållsåtgärder. 
 
Som de flesta säkert märkt har en del 
av träden och buskarna på gården 
beskurits tidigare i vår. Efter kontakt 
med en arborist har de två almar som 
står utanför 44C och D knuthamlats 
dvs. beskurits hårt. Detta har även 
gjorts tidigare och är ett sätt att dels 
underhålla träden men också att hålla 
det lagom lummigt framför fönster mm.  
 
Uteplatsen mellan 38:an och 
36:an  
 
På gården utanför porten 38 b finns 
en liten uteplats som idag är väldigt 
skuggig och mossbeväxt. Ska denna 
få lite mer sol behöver man rensa lite i 
vegetationen och en idé är då att fälla 
den hägg som står för större delen av 
skuggan. Har ni som bor i närheten 
synpunkter är dessa mycket välkomna!  

Nya bänkar och andra möbler 
 
Vi håller just nu att se över ute-
möblerna på gården. De befintliga s.k. 
Byarumsbänkar (med gjutjärnsgavlar 
och gröna plankor) kommer att bli 
uppfräschade med nya brädor då 
några av de gamla börjat ruttna. 
Utöver dessa finns en brokig skara 
fasta möbler som står ute året om. 

Dessa kommer vi nu se över för att 
kunna anskaffa något mer enhetligt 
eftersom många av möblerna är i 
dåligt skick. 
 
Uteplatsen mot Lundagatan 
 
Uteplatsen på cykelrummets tak som 
vetter mot Lundagatan upplever vi 
också som stor och ganska lite 
använd. En fundering här är att 
minska trallen till förmån för 
cykelplatser och kanske göra en 
tydligare ingång från gräsmattan. 

 
Bersån vid 40:an 
 
Nu är bersån vid uppgång 40 
omgjord till cykelparkering, men 
förhoppningsvis kanske denna plats 
kan bli mer renodlad uteplats i 
framtiden om vi kan skapa lite fler 
parkeringsmöjlighet på en annan 
gård.  

Nya armaturer 
 
Vi håller också på att se ut en lämplig 
ersättare för de trasiga armaturerna 
ovanför parkeringsplatserna under 
balkongerna längs hus 36 och 44.  
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Fest igen i Marmorn! 
 
Fredagen den trettonde visade sig bli en mycket lyckad 
dag i år. Visserligen fick festkommittén skrämselhicka av 
hagelskurarna vid lunchtid, men snart lyste solen igen och 
vi kunde rigga upp grillarna och duka upp maten utan 
risk för regnstänk.   
 
Inget fog för fobier 
 
Uppemot 130 medlemmar hade anmält sig. De flesta gav 
sig ut på den traditionella tipspromenaden som gick från 
port till port. Kvällens fånigaste fråga var kanske nr 13: 
Vad kallas med ett fint ord en sjuklig rädsla för fredagen 
den trettonde. Rätt svar var ”paraskevidekatriafobi”. En 
sådan fobi verkade alltså vara ovanligt obefogad denna 
dag.  
 
Grill och musik 
 
Grillarna gick heta och det serverades läcker lax och ma-
rinerat kött med tillbehör. I tältet kunde vi samtidigt avnju-
ta vacker musik: Det var Olle Lindvall, en av Sveriges 
mest kända folkmusikgitarrister som faktiskt hade åkt hela 
vägen från Orsa bara för denna spelning. Lundagatan 
verkar alltså vara en viktig spelplats för Sveriges musiker. 

 
Blås från Balkan 
 
Betydligt mer tryck blev det nä r blåsorkestern Süperstar 
Orkestar kom intågande i tältet för att inta scenen.  
Med tuba, klarinett, trumma och trumpeter kände vi oss 
plötsligt förflyttade till Balkan. De snabba rytmerna locka-
de upp många på dansgolvet. Süperstar Orkestar är en 
blåsorkester som spelar romsk partymusik från Makedoni-
en och Serbien. Orkestern har funni ts sedan 1997 i Stock-
holm och fick sitt stora genombrott samtidigt som Emir 
Kusturicas film Svart katt - vit katt visades i Sverige. Orkes-
tern har en s tor och variationsrik repertoar med coceks, 
kolos och egna låtar i balkantappning. Läs mer på 
www.superstarorkestar.com 



 

 3 

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



 

 4 

 
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    
Anders Stegen  36 E  070-207 78 77 Teknik   
Magnus Björkman 40 A  0736–47 65 94 Boendemiljö 
Lisa Sidén  44 A  070–747 36 11 Info 
Anna Elvander  44 C  641 38 40  Ekonomi    
Thomas Kvaernå 44 C  84 12 39  Boendemiljö   
Stefan Andersson 44 D  403 70 371  Teknik 
Anna Reuterswärd 38 B  618 03 03  Boendemiljö 
Maia Hünning  36 D     Info 
Anette Ekstrand   785 31 54  HSB-ledamot     

 
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. 
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Sommarens kryddväxter vill  
bli skördade! 
 
Nu har det dykt upp kryddväxter i 
blomkrukorna vid portarna. Passa på 
att förse dig med timjan, basilika, 
rosmarin, gräslök och andra doftande 
kryddor. Gott i maten, men även gott 
på smörgåsen!  
 
Smaklig sommarmåltid!   
 
 
 
 
 

Låt djuren skaffa sin mat  
själva! 
 
På förekommen anledning vill vi  
påminna om att det är helt förbjudet 
att lägga ut mat till djur på gården 
eller balkongerna. Det drar till sig  
stora mängder råttor och andra 
skadedjur! Det är inte heller tillåtet att  
släppa in lösspringande katter i  
trapphusen, eller s tälla ut mat till katter 
eller hundar i trapphusen. Detta 
eftersom det bor många allergiker i 
föreningen! 
 
 

Utekvällar på gården 
 
Vi är många som ser fram emot 
sommarens varma kvällar! Använd 
gärna uteplatserna på gårdarna, men 
kom då också ihåg några enkla 
regler: 
- Släng inte engångsgrillar i 
soprummet förrän de både är 
ordentligt släckta och har svalnat - det 
börjar lätt brinna annars (har inträffat 
tidigare!) 
- Släng inte matrester i pappers-
korgarna på gården eller i 
soprummet. Det drar till sig råttor och 
insekter! 


