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• ORDFÖRANDEN HAR ORDET •
Hej!
Nu går hösten mot sitt slut, vi har haft
årets höstmöte, alla utemöbler är intagna
och julgranarna är beställda.
Tack till er som hjälpte till med utemöblerna. Vi var ovanligt många så det gick
snabbt och vi hade trevligt under tiden.
Kvällen avslutades med korvgrillning.
Som ni säkert alla lagt märke till så har
all ny belysning nu installerats. Visst blev
det fint? Det som återstår är justeringar
och riktning av lamporna.

Dold talang i Marmorn! Läs mer på nästa sida.

Sen över till lite tråkigare ärenden.
Som säkert många vet är det ett riktigt
råttår i år, vilket märks framför allt i
36:D - F:s källare. Tyvärr räcker det inte
med att lägga ut gift och fällor utan
vi kommer troligen att bli tvungna att
tömma förråden. Vi i styrelsen jobbar
tillsammans med vår tekniske förvaltare
Mats med detta för att ta fram en så
bra och genomförbar plan som möjligt.

Vi går mot
ljusare tider…
…i alla fall med hjälp av elektricitet.
Vi har placerat ut fler ljuspunkter på
våra gårdar. Numera är även gångvägen mellan 40 och 38 upplyst.
Dessutom belyser vi utvalda träd
underifrån. Därmed får vi inte bara
vackrare gårdar. Vi minimerar även
de mörka partierna som fått många
boende att känna sig otrygga.

Löven faller – och träden likaså
Som en och annan kanske har märkt
så har våra gårdar blivit lite luftigare
på sistone.
Efter samråd med både trädgårdsmästare och arborister har almen som
stod mellan 36:an och 44:an fällts.
Det visade sig nämligen att den inte
bara hotade att förstöra husgrunden
utan var även rötskadad.

Kan också meddela att den stora gästlägenheten nu går att boka även för
möten. Bord och stolar så det räcker för
10 -15 personer har inhandlats. Samma
pris och regler för städning m.m. som
vid övernattning gäller.

Även häggen på gården mellan
36:an och 38:an har försvunnit. Den
var tyvärr så stor och stark att den
påverkade övriga växter runt omkring. Därmed tar vi ett steg mot att
återskapa den ursprungliga funkismiljön, där varken almen eller häggen egentligen hör hemma. Inget av
träden var nämligen planterat, de
hade slagit rot alldeles av sig själva.

Vi håller även på att se över soprummen. Vårt mål är att måla om och
arrangera om i rummen så att det ska
bli trevligare för oss och mer lättarbetat
för sopgubbarna. Sen är det upp till oss
alla att hålla både ordning och snyggt.
Det är till exempel viktigt att man inte
ser byteshörnan som ett ställe att
”dumpa” de saker
man inte vill ha.
Vi ses!

Ulrika Fält
Ordförande
Marmorn

Dold musiktalang i Marmorn
I en källarlokal någonstans i Marmorn finns en dold värld. I en mycket
välutrustad ljudstudio har Jan Hellman med företaget Confident Music
huserat de senaste tio åren. Förutom den tekniska utrustningen finns
här bl.a. en elegant flygel av märket Steinway, en Hammondorgel
med Leslie och väggar fulla av gitarrer.
Jan kommer ursprungligen från
Oskarshamn på småländska östkusen och har bott i Marmorn sedan
1993. Det var vid millennieskiftet
som han erbjöds att hyra ett ca 80
kvadratmeter stort utrymme som tidigare var platsen för Marmorns pannrum. Lokalen hade då stått tom sedan
1985, då fjärrvärme drogs in i fastigheten. Efter omfattande renoveringsarbete, inte minst med ljudisoleringen,
har Jan lyckat skapa en fullt utrustad
studio där han ägnar sig åt så vitt

skilda genrer som klassiskt, visor, dansband, pop/rock och doom metal men
även musik till talböcker och reklam.
Grannarna ovanför kan vara mycket
tacksamma för att man var så noga
med ljudisoleringen. Här tog Jan
hjälp av Roger Wallander som även
byggde upp Abbas Polarstudio (dock
ej släkt med Marmorns arkitekt Sven
Wallander). Därmed kan man spela
musik på maxvolym nätterna igenom
utan att det hörs ett knyst. Bl.a. finns

här s.k. flytande golv som effektivt
fångar upp alla vibrationer.

Många kända namn
I Jans studio har bl.a. Mickael Rickfors, Anna "Sahlene" Sahlin, musikalartisten Nina Söderqvist, Stefan Gunnarsson (från Så ska det låta) spelat
in. Det är också här som komikern
Robert Gustavsson med sitt dansband
Rolandz spelat in sina två album. Gå
gärna in på www.youtube.com på
nätet och sök på "Robert Gustavsson
om Rolandz" så får du också se
gruppen sjunga på plats i studion.
Även utländska artister har hyrt studion. Vei Vei (Kina), the Veronicas
(Australien) och Thorunn Egilsdottir
(Island) för att nämna några.

Förutom ljudteknikerjobbet är Jan
även aktiv musiker och har genom
åren spelat framförallt bas med artister som Olle Adolphson, Jade Ell,
Candlemass, jazzlegenden Clark
Terry, Lisa Miskovsky m.fl. Jan är en
av få i landet som trakterar instrumentet Chapman Stick, eller the Stick
som det också kallas.
Det som kan förvåna en smula är hur
mycket av den äldre tekniken som
fortfarande utnyttjas. Jan har fortfarande en mikrofon från 40-talet med
överlägsen kvalitet. Ett annat exempel är det analoga mixerbordet.
Tidigare använde Jan ett digitalt mixerbord, men bytte sedan till analogt,
för att det låter bättre. Det bästa är

att kombinera båda världar, säger
Jan.
På vägen ut från studion får jag syn
på en liten lustig låda. Jan förklarar
att det är en theremin, en gåva
från ljudteknikern Micael B Tretow.
Theremin kan sägas vara den allra
första synten och uppfanns av den
ryska uppfinnaren Leon Theremin
1917. Att spelar på den är en stor
konst, som Jan erkänner sig inte
behärska helt ännu.

Innan vi säger Hej då sticker Jan till
mig två egenproducerade album, ett
med Attlerud band och en trippel-cd
med Gunnar Wennerbergs verk
Gluntarne & De tre.
Läs gärna mer om Jans verksamhet
på www.confidentmusic.com

Glöm inte att lämna in ev.
motioner senast 30/11.

Undrar du något? Kanske finns svaret på www.marmorn.se

Ring och larma om råttor!
Problemet med råttor blir allt större
i Stockholm, och Marmorn är
tyvärr inte förskonad. Vi vill därför
uppmana alla boende att ringa
Anticimex 08 -19 00 30 så fort ni
ser en råtta i våra hus eller på
gårdarna. Ange försäkringsnumret: 108 076. Var särskilt uppmärksam på råttor i källarförråden, dit de tar sig genom rör och
hål i källarmurarna.
Vi vill även påminna om att det är
absolut förbjudet att lägga ut mat

på gårdarna. Om man får syn på
råttor utanför fastigheten, t.ex. på
området mellan våra hus och
Skinnarviksringen (som Stockholm
stad ansvarar för) ska man ringa
Driftcentralen vid Stockholm stad,
08 - 651 00 00.
Ju fler av oss som ringer desto
större är chansen att man åtgärdar problemet. Ett problem som vi
måste ta på största allvar!

Nytt om återvinningsrum och grovsoprum
Snart kommer låscylindrarna till återvinningsrummet och grovsoprummet
att tas bort. Därefter kan man bara
ta sig in med hjälp av portkoden.
Det innebär att rummen inte kommer
att vara tillgängliga nattetid. Men
samtidigt som öppettiderna inskränks
så planerar vi att utöka antalet kärl.
Många har nog irriterats över att det
ibland är överfullt i vissa kärl. Om
det beror på att vi konsumerar mer
eller om vi har blivit bättre på att sortera, ja det kan man fundera över.

Ännu en filminspelning
i Marmorn
Det har varit en filminspelning i
Marmorn igen. Denna gång filmade
man in en del av en reklamfilm för
Eniro. Filmteamet kom redan klockan
fem på morgonen för att filma Stockholm under soluppgången. Sedan
flyttades all utrustning och alla i filmteamet in i 36E:s trapphus. Där höll
de sedan till resten av dagen. Filmsnutten har visats bl.a. i TV4.

Besöks- och telefontid hos
fastighetsskötaren
Föreningen har en fastighetsskötare
på deltid från företaget Driftia.
Expeditionen finns i hörnet vid 44 C.

Besöks- och telefontid
Måndag till fredag
telefon 669 53 21

07.30 - 08.30

Arbetstid
Måndag & fredag
Onsdag
Tisdag & torsdag

07.00 - 11.30
07.00 - 12.00
07.00 - 16.00

Felanmälan
Felanmälan sker till Driftia AB
(07.00 -16.00) tel 744 44 33
Ärendet vidarebefordras till fastighetsskötaren.
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.

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, miljö, info

Christian Mattsson

36 C

668 92 74

Vice ordförande, info, ekonomi

Bo Andersson

36 A

668 18 33

Boendemiljö

Anna Elvander

44 C

641 38 40

Ekonomi

Erik Henriksson

38 A

styrelsen@marmorn.se

Teknik

Karl-Axel Jonsson

44 D

694 93 44

Ekonomi, boendemiljö

Thomas Kvaernå

44 C

84 12 39

boendemiljö, miljö

Martin Lindholm

44 A

35 23 89

Ekonomi, miljö, boendemiljö

Anders Stegen

36 E

070 - 207 78 77

Miljö, teknik

Lennart Ölmebäck

36 C

530 326 25

Miljö, boendemiljö

Anette Ekstrand

-

785 31 54

HSB-ledamot

