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Ordföranden har  
ordet! 
 
När detta Marmornblad landar på era 
hallmattor är det bara några veckor 
kvar till årets viktigaste möte: 
Marmorns föreningsstämma.  
 
Då ska vi behandla föreningens 
årsredovisning och bokslut, välja nya 
ledamöter till styrelsen samt diskutera 
de motioner som skickats in. Visst, det 
kanske inte låter så väldigt 
upphetsande, men det är faktiskt den 
bästa chansen alla boende har att 
påverka föreningens arbete och 
utveckling. Vilket inte bara handlar om 
vår boendemiljö – utan också i 
förlängningen även påverkar värdet 
på allas våra lägenheter.  
 
Så missa inte chansen att komma och 
lyssna, ställa frågor och säga vad du 
tycker! 
  
I och med årsstämman kommer jag 
också att tacka för mig. Efter 8,5 år i 
styrelsen, varav de 4 senaste åren som 
ordförande, tycker jag att det är dags 
att lämna över till nya krafter. Det har 
varit oerhört roliga och intressanta år.  
 
När jag bläddrar i gamla 
årsredovisningar så påminns man om 
alla olika projekt, som styrelsen har 
haft på sitt bord. Boulebanan på 
gården 36 blev det aldrig något av 
med. Men bredbandsfrågan lockade 
100 personer till livliga diskussioner 
på stämman det året. 
  
Det känns så klart lite tomt att lämna 
styrelsen, men det har samtidigt inte 
varit något svårt beslut att fatta. De 
andra i styrelsen är kompetenta och 
engagerade ledamöter som brinner för 
Marmorns bästa – så föreningen 
kommer att vara i goda händer! 
 
 

Tack för mig – och vi ses ju på gården 
som vanligt!  
 
Mikael H Nyberg 
Ordförande 
 
                                        
Vad hände i Marmorn för 
70 år sedan? 
 
Följande kan man läsa i protokoll från 
1939: 
 
 – Bygget av Lundagatan 40 påbörjas. 
Arkitekt Wallander representerar HSB 
på årsstämman.      
 
 – Arkitekt Wallander ställer sig 
avvisande till styrelsens förslag om 
marmorering av trappuppgången i det 
nya huset. Han vill ha stänkmålning i 
uppgången eller ingen mönstring alls. 
 
 – Konsumaffären får tillåtelse att sätta 
upp en neonskylt mot Lundagatan. 
 
– Överståthållarämbetet bestämmer att 
skyddsrum måste inrättas. Källarna 
utryms i uppgång 1-2 (44A-B) och  
7-8  (36E-F) och luftaggregat 
införskaffas 
 
 – Vicevärden sköter utdelning av 
livsmedelskorten (ransoneringskorten) i 
föreningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Årsstämma! 
 
Den 28:e januari är återigen dags för 
Marmorns årsstämma. Inbjudan får du 
tillsammans med årsredovisningen för 
2007/2008 som kommer i din 
brevlåda efter nyår. 
 
 
 
Styrelsen önskar alla 
medlemmar ett riktigt  
Gott Nytt 2009! 
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M A R M O R N B L A D E T  

SÅ FUNGERAR MARMORNS SOPSUGSANLÄGG-
NING 
Av Anders Stegen, Marmorns representant i sopsugssam-
fälligheten.  
 
Har du funderat över vad som egentligen händer när du 
stänger luckan till sopnedkastet och hör dina icke-
önskvärda restprodukter rutscha ner till botten av röret? 
 
I början av 1980-talet blev sophämtarnas arbetsmiljö upp-
märksammad och med rätta skärptes reglerna för hur sop-
hämtningen skulle gå till. Marmorn kunde inte för rimlig 
kostnad bygga om sina sopnedkast enligt kraven, utan 
slog sig ihop med ett antal fastigheter på västra Söder-
malm. Man byggde en stor sopsugsanläggning i berget 
söder om Hornsgatan med kilometervis med rör till de oli-
ka husen. 
 
Så det som händer med dina sopor är att ett par gånger 
per dygn startar en stor dammsugare på åtskilliga hästkraf-
ter nere i ett bergrum, ventilen i botten av sopnedkastet 
öppnas och soporna susar iväg i stora stålrör någon kilo-
meter. Väl framme hamnar de i en sopkompressor som 
trycker in dem i en container. Ungefär varannan dag häm-
tar en lastbil containern och soporna från ca 3000 hushåll 
åker iväg till förbränning i Högdalen. Där blir soporna 
elkraft och fjärrvärme. Fjärrvärme som vi får köpa tillbaka 
från Fortum för dyra pengar under vintern.                       

I stålrör med innerdiameter 40 cm susar soporna fram i ca 
18 m/s drivna av lufttrycket. 

Tratten där soporna hamnar för att sedan ramla ner i sop-
kompressorn och vidare in i en container. 
 
Så praktiskt. Jomenvisst. Billigare än manuell sophämtning, 
snällare mot sopgubbar som slipper omänskliga lyft och 
oftast problemfritt. Men i vissa avseenden skiljer sig an-
läggningen från vanliga sopnedkast. 
 
Vad får jag slänga i soporna? 
I sopnedkasten får man slänga vanliga paketerade hus-
hållssopor. Däremot får man INTE slänga saker som kan 
fastna i rörböjar och ventiler. Rördiametern på 
”dammsugarslangen” är ca 40 cm. Exempel på saker som 
INTE ska slängas är långa föremål som hockeyklubbor 
eller dammsugarrör. Inte heller stora heltäckande mattor 
eller tidningar i buntar. Allt sådant orsakar stopp i rören 
med kostsamma utryckningar av jourpersonal som följd. 
 
En broschyr om sopsugen och vad man får kasta och inte 
får kasta kommer att tas fram under året. 
 
 
 

→ 
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M A R M O R N B L A D E T  

Vad gör jag om min plånbok, vigselring eller 
mina värdepapper åker med soporna?  
 
Det beror på när man upptäcker problemet. 
Om det upptäcks innan tömningen startar kan du kontakta 
Anders Stegen i Marmorns styrelse (070-207 7877) som 
kan göra s k "idiotstopp" på anläggningen. För ca 1500 
kr kommer sedan en tekniker och river ut soporna ur röret 
och låter dig leta igenom dem. 
Om det upptäcks efter tömning så ligger dina dyrbarheter 
ihoptryckta i containern. Det är en större kostnad och jobb 
att tömma och leta igenom den, men allting går ju att 
göra. Om det upptäcks efter drygt 2 dygn är läget hopp-
löst. Då ligger dina dyrbarheter i samlingsgropen i Högda-
len ihop med hundratals andra sopbilslass. 
 
 
 
 

Bergrummet där lastbilarna hämtar fyllda sopcontainrar. 

Vi hälsar nya medlemmar  
under det gångna året mycket 
varmt välkomna till Marmorn! 
 

 
44D-Jakob Knutsson 
Frida Eriksson 
44D-Nadia Tolstoy 
44C-Erik Åberg 
44B-Sofia Norberg 
44B-Gerd Bodlund Linder 
44B-Annika Hallgren 
44B-Karin Flygare 
44B-Andrea Hall 
44B-Åsa Lindell 
Marcus Skönebrant 
 
44B-Mårten Bergström 
44A-Lise Lotte Kaiser 
44A-Amalia Sjöholm 
Ivan Marin-Rivas 
44A-Charlotte Wikström 
44A-Silvia Kakembo 
44A-Martin Lindholm 
44A-Marcus Skälstad 
44A-Robert Johansson 
Minette Rogner 
 
44A-Payam Sabouri 
42B-Helena Johansson 
42B-Jessica Johansson 
42B-Erica Brandt 
42A-Ida Ingmansson 
42A -Tania Torrico  
36F-Stina Balkfors 
36E-Juhani Rivinoja 
André Rivinoja 
36E-Ken Åbrink 

 
 
 
 
 
36E-David Persson 
36E-Diego Jimenez 
36E-Axel Zaar 
36E-Britt-Inger Ölmebäck 
36D-Christofer Sundgren 
Sigrid Sundgren 
36D-Jesper Eriksson 
Irene Johansson 
36C-Jakob Andersson 
36B-Eva-Lotta Stridh 
36B-Svanthe Hansson 
Annika Hansson 
 
36B-Tanja Fröberg 
36B-Johan Ehn 
36B-Niklas Fransson 
Christina Wingås 
36A-Andreas Jansson 
36A-Sofia Langfos 
36A-Lars-Håkan Lindberg 
Ewa Lindberg 
36A-Beata Fransson 
 
40A-Mika Snickars 
40A-Nic Häggblom 
Jenny Sundström 
40A-Ann-Sofie Rase 
40B-Jonas Kull 
40B-Kajsa Lind 
40B-Patrik Sköld 
40B-Karolina Windell 
38A-Therese Moyano 
José Miguel Ramirez Cardona 

 
 
 
 
 
38A-Erik Henriksson 
38A-Olivia Svensson 
38B-Sofia Thorén 
38B-Emma Stjernlöf 
38B-Martina Carlsson 
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Marmorns styrelse 
Styrelsen är indelad i olika arbetsgrupper: boende, teknik, ekonomi och information. Vill du adressera ett brev till 
någon specifik person i arbetsgruppen, skriv namnet i rubriken. Adress: styrelsen@marmorn.se. 
 
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 från företaget Driftia. Expe-
ditionen 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  
kontorstid: 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. 
 
 

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

Lucia i Marmorn 
 
I år firade vi lucia ovanligt tidigt. 
Redan den 11 december serverades 
det rykande het glögg, saftiga 
saffransbullor och goda pepparkakor i 
porten i 40:an. Många passade på 
att mingla med grannarna och kanske 
fråga styrelsen om stort och smått.  
 
 


