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MARMORNB LADE T  
NR 2 - ÅRGÅNG 16 -  MARS 2009 

Ordföranden har  
ordet! 
 
Hej! Jag har fått förmånen och 
förtroendet att ta över ordförande-
posten i Marmorn efter Mikael H. 
Nyberg. Mikael har gjort 
fantastiska insatser under de 
närmare nio år han suttit i 
styrelsen, varav fyra år som 
ordförande. Det är stora skor att 
fylla men jag hoppas kunna växa i 
dem med tiden. 
 
För er som inte känner mig har jag 
bott i föreningen sedan 2005. Jag 
gick med i styrelsen som 
adjungerad redan efter några 
månader. Blev sedan invald i 
styrelsen 2007. Det har varit ett 
väldigt roligt sätt att lära känna 
föreningen och området omkring 
oss.   
 
Årets stämma gick av stapeln 28 
januari på Teater Tribunalen. Cirka 
50 röstberättigade dök upp. Det 
blev en hel del diskussioner och 
frågor. En kopia av stämmo-
protokollet hittar du i detta nummer 
av Marmornbladet.  
 
Våra vackra portar väcker intresse 
på andra håll. Brf Blåkråkan från 
Vasastaden har bett att få en 
rundvisning under mars. Roligt att 
fler uppskattar våra utsmyckningar 
i trappuppgångarna! 
 
Vad ska då styrelsen ägna sig åt 
det närmaste året? Ja, vi ska bland 
annat börja se över våra avtal för 
att se vad som kan förbättras. Vi 
tänker också undersöka om det 
finns en möjlighet att sänka 
medlemsavgifterna. 

Förutsättningarna för det har 
förbättrats i och med det 
förändrade ränteläget. Miljöarbetet 
ligger oss också varmt om hjärtat. 
Under våren bör vårt bergvärme-
projekt kunna avslutas. Det 
projektet ser ut att kunna bli mer 
fördelaktigt än vad vi först trodde. 
Det finns en möjlighet att få ut mer 
värme än vad som var sagt från 
början. 
 
Tveka inte att höra av er till någon 
av oss i styrelsen om ni har frågor 
eller förslag på något vi skulle 
kunna förbättra. 
 
Glöm inte att boka 12 juni i din 
almanacka redan nu – då går årets 
gårdsfest av stapeln! 
 
Ulrika Fält 
Ordförande 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                        

Hets i kvarteret Marmorn! 
 
För sextiofem år sedan ägde en 
märklig debut rum i kvarteret 
Marmorn. Året är 1944 och 
Ingmar Bergman gör sin debut som 
filmregissör. Filmen som spelas in 
är Hets, som enligt regissören själv 
är ”en besatt och något vildsint 
historia om skolans och ungdomens 
plågor”. Den utspelar sig till största 
delen på Norra Latin vid Norra 
Bantorget, men i slutet av filmen ser 
vi skådespelaren Alf Kjellin vandra 
uppför Yttersta Tvärgränd. Han 
ställer sig sedan på den lilla 
berghällen vid Skinnarviksringen, 
precis innan gatan kröker sig vid 
hörnet 44 c. ”Själva slutscenen 
visar Kjellin i morgonljuset. Han 
går mot den vaknande staden”. 
 
Så här livfullt beskriver Ingmar 
Bergman själva inspelningen: ”De 
var mina första professionella 
bilder. Jag var galen av 
upphetsning. Den lilla filmtruppen 
hotade att gå hem. Jag skrek och 
förbannande så att folk vaknade 
och tittade ut genom sina fönster. 
Klockan var fyra på morgonen”.  
(forts) 
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Protokoll fört vid ordinarie förenings-
stämma i HSB:s Brf Marmorn i Stock-
holm den 29 januari 2008.  
Lokal: Teater Tribunalen, Hornsgatan 92. 
 

§ 1. Stämmans öppnande 
Föreningens ordförande Mikael H Nyberg hälsa-
de alla välkomna och förklarade stämman öpp-
nad. 

§ 2. Val av stämmoordförande 
Göran Olsson valdes till stämmoordförande. 

§ 3. Anmälan av stämmoordförandes val 
av sekreterare för stämman 

Stämmoordförande anmälde Ulrika Fält som sekre-
terare. 

§ 4. Godkännande av röstlängd 
Medlemmarna prickades av på medlemsförteck-
ningen vid ankomst. Närvarande var 49 röstberät-
tigade medlemmar. Någon röstlängd upprättades 
inte då någon rösträkning inte var nödvändig. 

§ 5. Fastställande av dagordning 
Stämman beslutade fastställa den utsända dagord-
ningen. 

§ 6. Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare och rösträknare valdes Katrin Björke-
gren och Helena Ekström. 

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett 
Stämman ansåg sig behörigen kallad till stämman. 

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Ordförande gick igenom årsredovisningen. Ett fel 
hittades under rubrik Valberedning. Martin Norre-
felt stod som ingående i valberedningen istället för 
Thomas Thunvik. Några poster förtydligades efter 
frågor från medlemmarna.  

 
Stämman beslutade lägga styrelsens årsredovis-
ning till handlingarna efter korrektion av namnfel 
under rubrik Valberedning.  

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse 
Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse 
till handlingarna. 

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- 
och balansräkning 

Stämman beslutade fastställa resultat- och balans-
räkningen. 

§ 11. Beslut i anledning av föreningens   
resultat enligt balansräkningen 

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositio-
nen. 

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse-
ledamöterna 

Stämman beslutade enhetligt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 13. Fråga om arvoden till styrelseleda-
möter och revisorer 

Stämman beslutade att ge styrelsen oförändrade 
arvoden, d.v.s. två basbelopp som fördelas internt 
inom styrelsen samt 400 kr per person och bevis-
tat ordinarie möte. Basbeloppet beräknas enligt 
lagen om allmän försäkring. 

 
Stämman beslutade om oförändrat arvode, 6000 
kr till föreningsvalde interna revisorn.  

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Ordföranden lämnade ordet till valberedningen. 
 
Valberedningens förslag till val av ledamöter: 
Ulrika Fält   omval 2 år 
Magnus Björkman  omval 2 år 
Alexander Fullemann nyval 2 år 

 

(forts från sid 1) 
 
Det är kanske inte alltför djärvt att anta att det var 
en och annan Marmornbo som väcktes upp just den 
morgonen. Men det var säkert ingen som anade att 
man samtidigt bevittnade ögonblicket då en av 
filmhistoriens giganter gjorde sin debut.  
 
Hela filmen är visserligen sevärd. Men om du inte 
orkar med den ångestladdade stämningen i 
klassrummen på Norra Latin kan du välja att se 
bara slutscenen. Utsikten från Skinnarviksringen är 
densamma då som nu.  
 
Citaten är hämtade ur boken Bilder av Ingmar Bergman, utgiven 1990 
på Norstedts förlag. 
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Valberedningens förslag till suppleanter: 
Anna Elvander   omval 1 år 
Anna Reuterswärd  omval 1 år 
 
Stämman beslutade välja ovanstående personer 
enligt valberedningens förslag. 

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Valberedningens förslag: 
Extern revisor Ralf Toresson Revision AB, kvarstår 
Ord. internrevisor Monica Kroon 
Suppl. internrevisor Karl-Axel Jonsson 
 
Stämman beslutade välja ovanstående personer 
enligt valberedningens förslag. 

§ 16. Val av valberedning 
Stämman beslutade välja om 
Stefan Ydefeldt 
Thomas Thunvik 
till valberedning.  

 
Stämman föreslog och valde Mikael H Nyberg till 
valberedningen. 

§ 17. Val av distriktsombud och supplean-
ter i HSB 

Stämman beslutade uppdra åt styrelsen att vid 
dess konstituerande möte utse distriktsombud och 
suppleant i HSB. 

§ 18. Stadgeenligt inkomna motioner 
Motioner och styrelsens svar finns i bilaga. 
 
Motion 1. Belysning av gården 
Stämman går på styrelsens förslag att anlita en 
belysningsexpert. 
 
Motion 2 
 
2:1. Gårdsbelysning 
Stämman går på styrelsens förslag att anlita en 
belysningsexpert. 
 
2:2. Bullrande maskiner 
Motionen avslogs enhälligt av stämman. 
 
2:3. Renovering vid lägenhetsbyte 
Stämman anser motionen besvarad av styrelsen. 
 
2:4. Information till nyinflyttade 
Stämman anser motionen besvarad av styrelsen. 
 

Motion 3. Trapphusbelysning 
Motionen avslogs enhälligt av stämman. 

 
Motion 4. MC-parkeringar 
Motionen avseende antal betalningstillfällen per år 
avslogs enhälligt av stämman. Angående avgif-
tens storlek anser stämman att motionen är besva-
rad av styrelsen. 
 
Motion 5. Miljövänligare trädgårdsskötsel 
Stämman anser motionen besvarad av styrelsen. 
 
Motion 6. Anlitande av vaktbolag samt informa-
tion till nyinflyttade.  
Motionen avslogs enhälligt av stämman. 
 
Motion 7. Öppenhet av årsredovisning 
Motionen avslogs enhälligt av stämman. 
 
Motion 8. Solpaneler och vindkraft 
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att göra en 
utredning i frågan. 
 
Motion 9. Utträde ur HSB samt upprättande av 
kreditpolicy 
Stämman anser motionen avseende kreditpolicy 
besvarad av styrelsen. 
Motionen avseende utträder ur HSB avslogs enhäl-
ligt av stämman. 
 

§ 19. Stämmans avslutande 
Stämmans ordförande Göran Olsson förklarade 
stämman avslutad. 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Ulrika Fält 
 
 
 
Ordförande Justerare     Justerare 
 
Göran Olsson Katrin Björkegren    Helena Ekström 
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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. 
 
Ulrika Fält  36 E   80 81 16  Ordförande; boendemiljö   
Christian Mattsson 36 C  668 92 74  Vice ordförande, info, ekonomi 
Anders Stegen  36 E  070-207 78 77 Teknik   
Magnus Björkman 40 A  0736–47 65 94 Boendemiljö, Info 
Alexander Fulleman 40 B  0765-526327 Info, teknik 
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) tel 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  

Nygammal medlem invald i 
styrelsen 
 
Hej! Jag heter Alexander 
Fullemann, är 25 år gammal och 
bor i 40B sedan ett par år. Jag var 
med  i styrelsen 2006, tog ett 
uppehåll men är nu tillbaka. Jag är 
i slutfasen av min utbildning till 
civilingenjör i Industriell Ekonomi 
på KTH och intresserar mig för 
ekonomi och teknik. I styrelsen 
kommer jag att arbeta med 
teknikfrågor, samt hjälpa till där 
det behövs. Jag är trapphusvärd i 
36 E och F. Tveka inte att kontakta 
mig om ni har frågor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ny fastighetsskötare 
 
Vår trogne fastighetsskötare 
Anders Kjellsson går vidare mot 
nya uppgifter och ersätts fr o m 
den 23 februari av Sven 
Pettersson. En presentation av Sven 
kommer i nästa nummer av 
Marmornbladet. Vi önskar Anders 
lycka till i fortsättningen och hälsar 
Sven välkommen till föreningen. 


