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• ORDFÖRANDEN HAR ORDET •

I slutet av januari hade vi vår årliga  
stämma. Det var trevligt att presen-
tera vårt resultat för bokslutsåret 
2014/2015, aldrig förr har vi haft en  
sådan bra ekonomi. Antalet närvarande  
var som vanligt cirka 35-40 stycken, 
tyvärr mindre än 5% av våra boenden. 
Jag vill gärna säga att vi tycker om att 
informera, svara på frågor och ha en 
dialog med er. Det är ett sätt för oss  
att få information och förslag till för- 
bättringar. Så vid nästa möte ser vi  
fram emot att få ett utökat deltagar-
antal, allt för Marmorns utveckling i 
positiv riktning.

Jag är mycket tacksam för att alla i  
fjolårets mycket kompetenta styrelse, 
som fortfarande bor i Marmorn, 
accepterade att stanna kvar även i 
år. Jag vill också framföra mitt tack 
för att jag fick förnyat förtroende att 
vara kvar som er ordförande. 

Nu verkar det som våren är på 
väg och därmed startar också ett 
antal projekt i föreningen, vintern 
skall städas bort, trädgårdsmöbler 
och grillar skall ut, buskar och 
rabatter skall skötas. Vi har också 
startat vårt renoveringsprojekt för 
38:an. Detta innebär kortsiktigt vissa  
störningar i och omkring huset och  
viss byggtrafik på gården. Med våren 
kommer också cyklarna, var snäll och  
ställ dem i därför avsedda cykelställ. 
Cyklar som låses fast i bänkar, fön- 
stergaller, räcken med mera kommer  
att kapas loss och ställas i cykelställen.

Tyvärr har vi haft en hel del intrång 
i våra soprum av personer som letar 
efter saker. Samma sak har också 
hänt i tvättstugorna där stölder av 
kläder har förekommit. Håll ögonen 
öppna efter personer som vistas på 
våra gårdar och utrymmena. Fråga 
dem gärna om de bor i Marmorn, 
det gör dem uppmärksamma på att 
vi har observerat dem.

Ha en skön vår!

Bosse

Ny portkod  
den 11 april. 

Finns endast i  
pappersversionen som delas  

ut till alla medlemmar.

Dags att plocka  
fram våra  

trädgårdsmöbler!
Samling vid 44 C söndagen den  
17 april kl 17.00. Efteråt bjuder  

styrelsen på fika.

Nu har äntligen renoveringen av Lunda- 
gatan 38 A+B kommit igång. I slutet av  
februari började byggfirman Mörths Puts 
& Murning AB, vilka har helhetsansvar 
för renoveringen, att montera byggnads-
ställningar runt huskroppen. Det är ett 
tämligen omfattande arbete som nu har 
inletts vilket innebär att byggnadens samt-
liga fönster och balkongdörrar, med till-
hörande karmar, kommer att bytas ut 
då dessa i många fall varit i mycket dåligt 
skick. Samtidigt förnyas fasaden genom att 
den gamla putsen knackas ned och ersätts 
med ny som förankras på ett bättre sätt 
mot den underliggande väggen med hjälp av 
ett utanpåliggande metallnät. Detta arbete 
har redan påbörjats. Det innebär att bal-
kongräcken, skiljeväggar och annat som är 
infäst i ytterväggen kommer behövas tas 
bort under det att arbetet pågår för att 
återmonteras när den nya putsen är klar.

Utöver dessa arbeten kommer vi  passa 
på att måla om 38:ans tak då färgen, i 
likhet med andra tak i föreningen, har 
börjat flagna när byggnadsställningar ändå 
finns på plats. De boende i 38:an påverkas 
förstås av renoveringsarbetet men kom-
mer sedan att ha nöjet att bo i Marmorns 
absolut fräschaste byggnad. De fönster 
och balkongdörrar som sätts in har dess-
utom en bättre värmeisolerande förmåga 
och ger ett något ökat ljusinsläpp jämfört 
med de gamla. Det blir alltså varmare och 
ljusare i lägenheterna framöver. 

Samtliga arbeten beräknas vara klara 
till vecka 33 och en detaljerad tidplan samt 
avisering för fönsterbyte kommer att del- 
ges de boende i 38:an inom den närmsta  
tiden. Den som har frågor rörande 
renoveringen kan kontakta byggledaren 
Michael Mörth under kontorstid (7-16) på 
telefon 070 - 344 09 40.

Renovering av Lundagatan 38 A+B
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§ 1. Stämmans öppnande 
Föreningens ordförande Bo Andersson 
hälsade alla välkomna och förklarade 
stämman öppnad.

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

§ 3. Anmälan av stämmoordförandes 
val av sekreterare för stämman
Stämmordförande anmälde valet av Karl-
Axel Jonsson till sekreterare.

§ 4. Godkännande av röstlängd
Medlemmarna prickades av på medlems-
förteckningen vid ankomst. Röstlängden 
fastställdes till 38 röstande medlemmar. 

§ 5. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade att fastställa den 
utsända dagordningen.

§ 6. Val av två justerare tillika
rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes 
Monica Kroon och Ebbe Strandell. 

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

§ 8. Föredragning av styrelsens
årsredovisning
Bo Andersson och Karl-Axel Jonsson från 
Marmorns styrelse föredrog årsredovis-
ningen, varefter stämman beslutade att 
lägga årsredovisningen till handlingarna. 

§ 9. Föredragning av  
revisorernas berättelse
Som representant för Toresson Revision AB  
föredrog Carina Toresson revisionsberättel- 
sen, varefter stämman beslutade att lägga 
revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av
resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat-  
och balansräkningen.

§ 11. Beslut i anledning av föreningens 
resultat enligt balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den av 
styrelsen föreslagna resultatdispositionen.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet  
för styrelseledamöterna
Stämman beslutade enhälligt att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  
räkenskapsåret.

§ 13. Fråga om arvoden till  
styrelseledamöter och revisorer
Stämman beslutade att godta förslag om  
en höjning av styrelsearvodet. Det fasta  
arvodet på 3,5 basbelopp lämnades oför-
ändrat. Rörligt arvode för styrelsemedlem 
höjdes från 500 till 600 kr per bevistat sty-
relsemöte.  

Stämman beslutade om höjning av arvode 
från 6000 till 6500 kr till föreningsvalde
internrevisorn.

§ 14. Val av styrelsens ordförande  
på 1 år 
Valberedningens förslag till ordförande:
Bo Andersson  omval 1 år
Stämman beslutade att välja Bo Andersson 
till ordförande enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av styrelsens ledamöter 
och suppleanter
Valberedningens förslag till val av ledamöter:
Elisabeth Palmgren  omval  2 år
Thomas Kvaernå  omval  2 år
Karl-Axel Jonsson omval  1 år
Thomas Thunvik omval  1 år
Björn Johnson nyval   2 år

Maria Eriksson  kvarstår 1 år
Tomas Wahl kvarstår 1 år

Valberedningens förslag till suppleanter:
Håkan Sjöberg omval  1 år
Thomas Bergman nyval  1 år
Stämman beslutade att välja ovanstående 
personer enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer och  
revisorssuppleant
Valberedningens förslag:
Extern revisor   
Toresson Revision AB,  kvarstår
Internrevisor   
Monica Kroon nyval  1 år
Suppl. internrevisor   
Mats Johnsson nyval  1 år
Stämman beslutade att välja ovanstående 
personer enligt valberedningens förslag.

§ 17. Val av valberedning
Stämman beslutade att välja följande per-
soner att ingå i valberedningen:
Leif Kroon (sammankallande) 
Annika Marklund
Lars Malm

§ 18. Val av distriktsombud och
suppleanter i HSB
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen  
att vid dess konstituerande möte utse  
distriktsombud och suppleant.

§ 19. Stadgeenligt inkomna motioner
Motioner och styrelsens svar finns i bilaga.

Motion 1.
Rum med Crosstraining-Apparater
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad. 

§ 20. Stämmans avslutande
Stämmans ordförande Göran Olsson för-
klarade stämman avslutad.

Vid protokollet,  Karl-Axel Jonsson
Ordförande, Göran Olsson
Justerare, Monica Kroon  
Justerare, Ebbe Strandell

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s Brf Marmorn  
i Stockholm 26 januari 2016.
Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen.

Beslut från årsmötet
Till årsmötet inkom en motion som  
behandlades på stämman.
Motion: En önskan att styrelsen under- 
söker möjligheterna för att ha ett rum 
med Crosstraining-Apparater.
Svar: Styrelsen är medveten om att det  
finns ett starkt önskemål från flera boen- 
den att ha en gym-lokal. För tillfället finns 
inget lämpligt utrymme men styrelsen  
bevakar frågan.
Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Inpassering till grovsop- och återvinningsrum
Den senaste tiden har personer som inte bor i Marmorn ”stulit” saker  
ur våra soprum och orsakat allmän oreda. Därför har styrelsen beslutat  
att inom kort ta bort kodöppningen för både grovsoprummet och rum-
met för källsortering. För att fortsättningsvis komma in i soprummet 
använder du din vanliga portnyckel.

Tänk på de som bor nära, släng därför inte sopor mellan 22.00-07.00!

Var noga med att se till att dörren går i lås när du lämnar 
soprummet!
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Från vänster
1. Thomas Bergman, 42A nyvald supp- 
leant. ”Jag flyttade in i Marmorn vid års-
skiftet 2012/13 tillsammans med min 
sambo. I april förra året fick vi en son  
och är numera tre i familjen, Vi trivs väl-
digt bra i föreningen och uppskattar det 
lugna läget och de välskötta innegårdarna. 
Jag arbetar som konsult med fokus på 
fastighetsbranschen och hoppas att mina 
kunskaper inom detta område kan  
komma till nytta för styrelsens arbete. 

Fritiden ägnar jag åt löpträning, matlag-
ning och min lilla familj.”

2. Björn Johnson, 36F. Bott i Marmorn 
sedan 2004 och med i styrelsen i 1 år.

3. Elisabeth Palmgren, 44D, vice ord-
förande. Bott i Marmorn sedan 2011 och  
med i styrelsen i 4 år.

4. Thomas Thunvik, 44 D. Bott i Mar-
morn sedan 1996 och med i styrelsen i  
2 år.

 

Nya styrelsen 2016

5. Tomas Wahl, 44D. Bott i Marmorn 
sedan 2000 och med i styrelsen i 2 år.

6. Thomas Kvaernå, 44C. Bott i Mar-
morn sedan 1992 och med i styrelsen i  
8 år.

7. Maria Eriksson, 36F, sekreterare. 
Bott i Marmorn sedan 2014 och med i 
styrelsen i 1 år.

8. Karl-Axel Jonsson, 44D. Bott i Mar- 
morn sedan 2004 och med i styrelsen 
i 2 år.

9. Bo Andersson, 36A, ordförande. 
Bott i Marmorn sedan 1993 och med i 
styrelsen i 2 år.

10. Håkan Sjöberg, 44D, suppleant. 
Bott i Marmorn sedan 2002 och med i 
styrelsen i 1 år.

Saknas på bilden gör
Anette Ekstrand, HSB-ledamot. Med i 
styrelsen sedan 2006.

Ansvarsområden
Vilket/vilka ansvarsområden respektive 
styrelsemedlem har hittar du på sista 
sidan i detta blad.

Begränsad användning 
av hobbyrummet

Under pågående entreprenad i hus 38 kan 
inte hobbyrummet användas dagtid.  
Detta då rummet disponeras av entreprenö-
ren under vissa perioder. 

Stulna kläder! 
Det har förekommit 
flera stölder av kläder 
från tvättstugorna  
under vintern. 
Kontrollera gärna  
en extra gång att  
dörrarna är låsta, så  
att ingen obehörig  
tar sig in!

Prisstatistik 
Under 2015 såldes 51 lägenheter i 
föreningen. 7 stycken med balkong till 
ett snittpris av 96 017 kronor och 44 
stycken utan balkong till ett snittpris av 
87 652 kronor. Under året sattes även 
ett nytt prisrekord i Marmorn då en  
lägenhet utan balkong (!) såldes för  
118 181,82 kronor per kvm.
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Marmorns styrelse
Namn Trapphusvärd  Tel  Ansvarsområde 
Bo Andersson, ordförande 36 A+B  072 - 231 24 24  Ekonomi/lokaler/parkering
Elisabeth Palmgren, vice ordf.   40 A+B 073 - 684 71 22  Boendemiljö/trädgård, information
Maria Eriksson, sekr.  42 A 070 - 240 20 87 Ekonomi/lokaler/parkering, boendemiljö/trädgård
Thomas Bergman, suppl.  42 B  072 - 717 97 11 Teknik, Ekonomi/lokaler/parkering 
Björn Johnson  38 A+B 070 - 870 44 82 Teknik, information 
Karl-Axel Jonsson 44 D 073 - 339 41 51 Ekonomi/lokaler/parkering
Thomas Kvaernå 44 C 070 - 764 12 00 Boendemiljö/trädgård
Håkan Sjöberg, suppl. 44 A+B 073 - 324 08 59 Teknik 
Thomas Thunvik 36 C+D 070 - 555 90 16 Teknik
Tomas Wahl 36 E+F 070 - 751 62 23 Information  
Anette Ekstrand  010 - 442 11 00 HSB-ledamot

Kontakta föreningen: Postadress: HSB Brf Marmorn, Lundagatan 44 C, 117 27 Stockholm. 
Brev kan även läggas i brevlådan till expeditionen i hörnet vid 44 C. E-post: styrelsen@marmorn.se

Redaktörer & skribenter: Tomas Wahl, Björn Johnson och Elisabeth Palmgren 
Välkommen att maila oss om du har förslag på något vi ska skriva om: styrelsen@marmorn.se

www.marmorn.se

Fastighetsskötaren
Föreningen har en fastighetsskötare på 
deltid från företaget Fastighetsskötsel 
AB. Expeditionen finns i hörnet vid 44 C.

Besöks- och telefontid
Mån - fre 07.30 - 08.30. Tel: 669 53 21.

Arbetstid
Mån - fre 07.30-11.30.

Felanmälan
Felanmälan sker till Fastighetsskötsel AB  
via e-post marmorn@fastighetsskotsel.se 
eller per tel 13 36 10, vardagar 8 - 16.

Akut skada efter kontorstid  
Ring jourtelefon 657 77 20.

Vid fel på hissen, dygnet runt:  
618 48 48.

Sopsugen – Vid stopp, kontakta 
Fastighetsskötsel. På kvällar och  
helger mailar du styrelsen alternativt 
kontaktar din trapphusvärd.

Ohyra – Ring Anticimex, 19 00 30, 
tala om var du bor samt att före-
ningens fastighet är försäkrad genom 
Brandkontoret.

Ny grind  
– nu blir Marmorns lekplats säkrare!

Det blir fler och fler barn i Marmorn 
och lekplatsen utnyttjas alltmer. Det är 
viktigt att barnen ska kunna leka säkert 
och tryggt och inte springa rakt ut på 
gatan. Föräldrar i Marmorn har före-
slagit att grinden vid Lundagatan 44, 
där Marmorns lekplats finns, ska kunna 
stängas helt. Grinden där har därför fått 
en ytterligare del. Detta mittenparti kan 
fällas ut så att grinden täcker hela infar-
ten och det blir helt stängt ut till gatan. 

Källsortering av  
komposterbart avfall
Frågan om att kunna källsortera och 
tillvarata komposterbart avfall inom 
föreningen har tagits upp vid ett par 
tillfällen. Det vore förstås önskvärt om 
detta gick att göra ur miljösynpunkt 
men det har hittills fallit på avsaknad 
av lämpliga lokaler för detta och risk 
för att dra till sig skadedjur i form av 
råttor till Marmorns byggnader.

I den sopsugssamfällighet där Marmorn 
tillsammans med andra fastigheter på 
Södermalm ingår finns nu planer på att 
i framtiden kunna börja sortera ut kom- 
posterbart avfall. Detta sker genom att 
sådant avfall samlas och slängs av de 
boende i särskilda färgkodade soppåsar 
som sedan automatiskt sorteras ut till 
biologisk återvinning i den sopanlägg-
ning där soporna samlas. Marmorns 
styrelse kommer genom sin represen-
tant i sopsugssamfälligheten att fort-
sätta bevaka detta ärende.

Loppis i Marmorn 29 maj
Den 29 maj klockan 11-14 är det dags för loppis i Marmorn igen.  
Kaffeserveringen och korvgrillningen brukar gå väldigt bra och den kan 
säkert utvecklas med annat. Kanske smoothies, juice eller våfflor kan  
vara ett alternativ eller komplement till ditt loppisbord?

Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen om vår loppis på 
sociala medier eller på annat sätt.

Välkommen att anmäla dig om du vill vara med senast 24/5 
Anmälan görs till Jenny Andersson per e-post: ettpluver@gmail.com.


