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Ordföranden har  
ordet! 
 
Äntligen är sommaren här! Jag 
hoppas på många lata dagar i 
solen och på härliga grillkvällar på 
vår gård. Två nya grillar har 
inhandlats för gemensamt bruk så 
det är bara att sätta igång att grilla. 
De nya grillarna är fyrkantiga med 
röda lock. Vi har även köpt in fyra 
nya sittgrupper, en del av dem 
kommer att komma i mitten på juni 
och resten kommer i augusti. 
 
Under sommaren kommer det att 
vara ganska lugnt i Marmorn då det 
gäller renoveringar. Först i slutet på 
sommaren kommer fönster-
renoveringen i 40:an att återupptas, 
vi håller som bäst på att jämföra 
offerter. 
 
Bergvärmeanläggningen går för fullt 
och verkar ge mer än beräknat 
vilket är väldigt roligt. Som nytt 
projekt håller vi på att titta på en 
möjlig renovering av en eller två av 
tvättstugorna i 44:an. 
 
I fredags gick gårdsfesten av 
stapeln. I år var det många som 
hade anmält sig, cirka 150 stycken, 
jätteroligt. Vädret var så uselt det 
kunde bli men vad gjorde det när 
stämningen var hög, maten var 
fantastisk och bandet spelade låtar 
vi alla gillar. Tack alla ni som 
gjorde gårdsfesten så trevlig. Jag 

vill också passa på att tacka 
festkommittén och styrelsen för deras 
fantastiska arbete.  
 
Avslutningsvis vill jag även påminna 
om vattning av pelargoner på 
vädringsbalkonger samt blommor 
och kryddor i krukorna utanför 
portarna. Dessa ingår inte i 
Parkservice avtal så snälla, hjälp till 
att vattna så att det är fint hela 
sommaren. Glöm inte heller att ta 
för er av kryddorna som kommer 
planteras i krukorna lite senare 
under sommaren. 
 
Jag önskar er alla en trevlig och 
solig sommar! 
 
Ulrika Fält 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
Oförändrade avgifter – 
tills vidare 
 
På stämman i januari väcktes bl.a. 
frågan om avgifterna. Det på-
pekades att det borde finnas 
utrymme för en sänkning av 
avgifterna med tanke på den 
avskaffade schablonskatten och det 
låga ränteläget. Styrelsen lovade att 
utreda frågan, vilket vi nu har gjort.  
 
I vår analys av vi utgått från vår 
underhållsplan där alla planerade 
investeringar under en trettioårs-
period har tagits med. Planen visar 
att vi står inför betydande invest-
eringar, bl.a. i värmestammar 
och radiatorer. Med andra ord 
måste alla våra element och 

värmeledningar bytas ut. Den totala 
kostnaden bara för detta är drygt 8 
miljoner. Visserligen sprids 
investeringen ut på minst 5 år, men 
tillsammans med bergvärmen så 
handlar det om 10 miljoner utöver 
löpande investeringar 
(fönsterrenoveringar etc.).  
 
Givetvis betalar vi inte dessa 
investeringar kontant, utan vi 
planerar att låna upp 85 % av 
summan under en femårsperiod.  
 
Vår analys av kassaflödet visar att vi 
visserligen skulle kunna sänka 
avgifterna med ca 5 %. Men då 
skulle vi behöva höja dem igen efter 
bara två år för att klara våra 
löpande utgifter. Om vi däremot 
ligger kvar på nuvarande nivå så 
kan vi med stor sannolikhet behålla 
dagens avgifter under ca fyra år. 
Därefter blir höjningarna hur som 
helst nödvändiga, men då mer eller 
mindre i takt med den allmänna 
prisnivån.  
 
Styrelsen anser alltså att det är bättre 
att bibehålla nuvarande avgifter så 
länge som möjligt, i stället för att 
sänka dem något nu och sedan höja 
desto mer inom bara två års tid. 
Givetvis kommer styrelsen att göra 
en ny analys nästa år.  
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Minnesskylt för Elin 
Wägner invigd 
 
Den 17 maj är inte bara Marmorns 
födelsedag (dagen då föreningen 
registrerades 1930) utan även den 
dag då som författaren och 
ledamoten av Svenska Akademien 
Elin Wägner dog för 60 år sedan. 
Detta ville Elin Wägner-sällskapet 
uppmärksamma och föreslog att det 
skulle sättas upp en skylt vid porten 
36 c, där författaren bodde när 
huset var nytt i början av trettiotalet.  
 
Styrelsen tyckte att det var en bra 
idé och tillsammans delade vi på 
kostnaden för skylten som invigdes 
den 17 maj. Efter en högtidlig 
trumpetfanfar avtäcktes skylten av 

Elin Wägner-sällskapets ordförande 
Marianne Enge Swartz och vår egen 
ordförande i föreningen Ulrika Fält. 
 
Elin Wägner hade kanske 
föreningens absolut finaste utsikt, 
längst upp i hörnet med utsikt mot 
staden och vattnet. 
Hon stannade visserligen bara 
några år i huset, men beskrev miljön 
i ett nummer av Vår Bostad från 
1933: 
 
"Man sluter sig till att huset har ett 
tak, därför att man vet att arkitekt 
Wallander är en förnuftig herre, 
men det syns inte. Inte den minsta 
kant av en skorsten bryter denna 
mäktiga och konsekventa kontur. 
Balkongerna linda sig som breda 

jämna band kring huset och 
understryka till yttermera visso att 
den moderna arkitektens tanke följa 
vattenpasset. Till och med om 
kvällarna, då alla linjer försvinna 
och endast fönstren lysa, kan man se 
en skillnad. Ty det nya har något 
som är mycket nytt, nämligen de 
genomskinliga hörnen, tecknet på ett 
en revolution ägt rum i 
konstruktionen av ett hus. I våra 
dagar behöver man inga hörnstenar 
mer!" 
 
Texten finns även återgiven på 
minnestavlan som invigdes 
söndagen den 17 maj.  Gå och 
titta! 
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Minnesskylt för Elin Wägner avtäcks av Marianne Enge Swartz och vår ordförande Ulrika Fält.  

Glad gårdsfest i regn  
 

Trots regn och blåst så var det 
väldigt många som dök upp på vår 
traditionsenliga gårdsfest en 12 juni.  
Kanske var detta sommarens sämsta 
väderdag, men det var inte fel på 
humöret bland alla glada grannar i 
Marmorn.  Vi grillade fläskkarré, lax 
mm och åt goda sallader och röror.  
Som tur var hade regnet vett att 
hejda sig så mycket att 
tipspromenaden blev genomförbar. 
De 14 frågorna, främst om 
Marmorn, hittar du på nästa sida.  
Som vanligt bjöds det även på 
musik. Det var en för kvällen 
speciellt sammansatt grupp som rev 
av en rad jazzklassiker.  
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Belysning på balkonger 
 
På föregående stämma har det 
efterfrågats riktlinjer för val av 
armatur och placering av 
belysning på balkonger för att 
detta ska ge ett enhetligt och 
tidstypiskt intryck. 
 
Styrelsen har diskuterat frågan 
med antikvarier på Stadsmuseet 
och de anser att man inte ur 
juridisk och antikvarisk synvinkel 
ge några direkta råd kring 
placering och val av armatur mm, 
även om man förstås ser att den 
görs så lite iögonfallande som 
möjligt. 
 
Därför vill styrelsen ge följande 
rekommendationer: 
 
- Belysning bör placeras så det stör 
grannar och fasaden så lite som 
möjligt, förslagsvis under 
fönsterbanden enligt bilden nedan.  
 
- Tänk också på att anlita behörig 
fackman för installationen. 

Nya utemöbler   
 
Inför sommaren har vi investerat i 
nya trädgårdsmöbler. Det handlar 
om fyra nya fina grupper om två 
soffor och ett bord vardera som 
ska ersätta de äldre som inte ser 
så roliga ut längre. Pga långa 
leveranstider har bara halva 
antalet levererats, resten kommer 
senast i början augusti. 
 
Marmorn i bilder  
 
De flesta har säkert sett att det har 
dykt upp fotografier från förr i våra 
trappuppgångar. Det handlar 
foton från Stadsmuseet, som visar 
hur det såg ut i kvarteret Marmorn 
under de första åren på trettiotalet. 
Bl.a. får man se hur bygget av 
Lundagatan 36 fortskrider. Ta 
gärna en rundtur i portarna och 
res tillbaka i tiden en stund. 
 
 
Tipsfrågor  
 
Gårdsfest innebär som alltid tipspromenad 
med mer eller mindre kluriga frågor. Här 
kommer frågorna.   
 
1. Vilken är Marmorns födelsedag, dvs. 
dagen då föreningen bildades 1930? 
 
1. 17 maj, X. 6 juni, 2. 12 juni 
 
2. Nyligen slogs ett prisrekord Marmorn. 
Det tidigare rekordet var 76 352 kr per 
kvm. Vad blev det nya rekordet? 

1. 76.706 kr 
X. 78.206 kr 
2. 80.706 kr  
 
3. Hur många lägenheter finns det i 
Marmorn? (Sammanslagna lägenheter 
räknas som två.)  
 
1. 553, X. 575, 2. 539 
 
4. År 1944 gör Ingmar Bergman sin 
regidebut på Skinnarviksgränd. Vad hette 
filmen?  
 
1.  Tystnaden, X.  Hets, 2.  Kris 
 
5. Marmorn är den tredje största 
föreningen inom tullarna, efter 
Kungsklippan på Kungsholmen och Tanto 
nere vid Årstaviken. Men hur stor totalyta 
upptar lägenheter och lokaler?  
 
1.  ca 15 000 m², X.  ca 22 000 m², 2.  
ca 30 000 m² 
 
6. Vår församlingskyrka Högalidskyrkan 
har två ståtliga torn. Vilket av dem är 
högst? 
 
1. tornet med korset,  X. tornet med spiran, 
2.  inget, båda är lika höga 
 
7. Hur många lägenheter såldes i 
Marmorn 1 sep 2007 - 31 aug 2008? 
 
1. 62, X. 72, 2. 82 
 
8. En genomsnittslägenhet i Marmorn är 
ca 40 kvm. Hur stor del av föreningens lån 
har genomsnittslägenheten?  
 
1.  ca 55.000 kr, X.  ca 90-000 kr, 2.  ca 
75.000 kr  
 
9. Lundagatan fick sitt namn i samband 
med en namnsrevision 1885. Vad hette 
gatan tidigare?  



 

 

 

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   
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. 
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Har du trädgårdsidéer?  
 
Vill du bidra med synpunkter 
på våra gårdar och utomhus-
miljön i stort? Kontakta gärna 
oss i styrelsen! 
 
Mejla till styrelsen@marmorn.se  
 
eller ring  
Thomas Kvaernå  
tel  84 12 39 
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1.  Lundens gata 
X.  Lilla Skinnarviksgatan 
2.  Stora Skinnarviksgatan 
 
10. Förra söndagen var det val till EU-
parlamentet. Vårt valdistrikt utgörs till stor 
del av Marmorn, men även 
Skinnarviksgränd och kvarteret ner mot 
Kristinehovs-gatan. Kan du gissa hur stort 
valdeltagande var i vårt distrikt?  
 
1. ca 43 %, X. ca 58 %, 2. ca 71 % 
 
11. Marmorns hustak når en bit över 
innerstadens högsta naturliga punkt, 
Skinnarviksberget.  Hur många meter över 
havet ligget bergets? 
 
1. 39 m, X.  53 m, 2.  79 m 
 
12. Den 17 maj invigdes en minnesskylt 
för Elin Wägner vid port 36 C. Varför just 
detta datum? 

1. Det var 60 år sedan hon dog 
X. Det var 100 år sedan hon föddes.  
2.  Det var 75 år sedan hon valdes i 
Svenska Akademien 
 
13. Hur många gäster har anmält sig till 
årets gårdsfest? 
 
1. ca 150, X. ca 130, 2. ca 110 
 
14.Avgiften i Marmorn har legat stilla i 
flera år (om man bortser från justeringen 
pga. nya andelstal). När höjdes avgifterna 
senast? 
 
1. jan 2007, X. jan 2005,  
2. i maj 2003 
 
Rätt svar:  
 
1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: X, 5: X, 6: 2, 7: X, 8: 
2, 9: X, 10: X, 11: X,   12: 1, 13: 1, 14: 
X 


