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• ORDFÖRANDEN HAR ORDET •

Först av allt vill jag framföra ett 
stort tack till alla som besökte vårt 
informationsmöte den 20 oktober. 
Vi var totalt 58 stycken och det är 
mer än dubbelt så många som vi har 
varit de senaste åren, ja kanske är 
det ”all time high”.

Att ha så många närvarande är 
väldigt utvecklande för vår förening. 
Diskussionerna och förslagen till 
aktiviteter och åtgärder blir fler, vil-
ket ger styrelsen viktig information 
att arbeta med.

Nu är det snart årsstämma och 
vi ser fram emot ett ännu större 
deltagarantal. Årsstämman kommer 
att indelas i två delar, den formella 
stämman, och efter det ett infor-
mationsmöte med möjlighet att ha 
en dialog om intressanta områden 
inom föreningen. 

Planera in kvällen 19 januari, 
cirka 2 timmar, i din kalender!
Glöggminglet den 8 december var 
också välbesökt och vi hade en del 
intressanta diskussioner med ett 
antal boenden.

Lite information i övrigt: Fasad-
renoveringen av 38:an är nu klar, till  
våren kommer vi att iordningställa  
gräsmattorna runt huset. Målnings-
renovering av våra trapphus och 
hissar har nu påbörjats och kommer 
att fortgå under en period nästa år. 
Vintern är förmodligen snart här 
och det betyder att hinder för snö-
röjningen måste tas bort, inga cyklar 
kan till exempel stå efter husväggar. 
Ställ dem i därför avsedda cykelställ.

Arbetet med att byta ut utrust-
ningen i vår värmecentral går nu in i 
ett genomförandeläge, vi förhandlar 
med leverantörer angående utrust-
ning, ökning av matarledningar för 
elförsörjning och tillskott av ytter-
ligare kostnadsfri värme från data-
centralerna belägna i området. 

En utredning av möjligheter att 
ladda elbilar på ett antal av våra 
parkeringsplatser är också under 
genomförande. Vi bedömer att denna  
utrustning kan vara installerad under 
första kvartalet.

Styrelsen önskar er en God Jul  
och ett Gott Nytt År!
/Bosse

I början av oktober inträffade ett 
tillbud i Marmorn då en mindre 
brand startade i en av lägenheterna 
där de boende för tillfället inte var 
hemma. 
Tack vare rådigt ingripande av grannar 
som hörde brandvarnarens tjutande kunde 
brandkår snabbt tillkallas. När brandkåren 
anlände till Marmorn och skulle köra fram 
bilen för att påbörja eventuell släcknings-
insats så var vägen in spärrad av en parke-
rad bil som stod på ett sådant sätt att det 
var omöjligt för brandbilen att köra in på  
gården framför aktuell port. Man fick därför  
påbörja slangdragning utifrån Lundagatan.

Som tur var fick man kvickt tag på 
lägenhetsinnehavaren och när rökdykarna  
 

väl kom in i lägenheten gick brandhärden 
snabbt att släcka med handburen släckare.

Om branden varit av större omfattning 
hade man däremot förlorat viktiga minuter 
i den onödigt långa slangdragningen utifrån 
Lundagatan och hade heller inte haft möj-
lighet att använda brandbilens stege för att 
komma upp till lägenhetens fönster.

I ett brandförlopp är varje sekund 
viktig då tiden från initial till fullt utveck-
lad brand i vissa fall kan gå mycket fort. 
Därefter är släckningsarbetet betydligt 
mer komplicerat och risken att den spri-
der sig vidare i fastigheten större. 

Det är därför VIKTIGT att vi alla 
tänker till var och hur länge vi tillfälligt 
stannar bilar inne på Marmorns gårdar. 

forts sid 2

Brand i Marmorn
Parkerad bil hindrade brandkåren.

Nu finns vi  
på Facebook

Där kan du som bor i Marmorn  
utbyta tjänster och information  
med andra boende. Kanske vill  
du bli av med en säng eller få  

tag på en barnvakt?
www.facebook.com/brfmarmorn

Välkommen till  
Marmorns stämma 

2017!
Skriv in den 19 januari kl 19.00 i  
din kalender. Då går Marmorns 

stämma för 2017 av stapeln.  
Plats är Kristinehovs Malmgård.
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Det finns flera saker man som boende kan göra för att undvika bränder.

• Införskaffa brandsläckare, brandfilt och brandvarnare.

• Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet. En gång i månaden är  
 ett lämpligt tidsintervall. Det är även bra att rengöra den då och då med  
 en dammsugare.

• Var försiktigt med levande ljus. Har du levande ljus; se till att de står  
 stadigt och att vare sig ljusstakar eller dekoration är av brännbart material.

• Värmeljus kan också vara en brandfara, speciellt om de står många  
 tillsammans eller i täta ljuslyktor.

• Sätt upp en lapp på insidan av ytterdörren som påminner om att släcka  
 ljusen och att spisen är avstängd.

Brandsäkerhet i hemmet

forts från sid 1
Aktuell bil stod i det här fallet parkerad 
en längre tid utanför föreningens åter-
vinningshus där det permanent råder 
stoppförbud för alla fordon utom de som 
veckovis hämtar återvunnet material.

Det är alltså inte tillåtet att parkera 
på våra gårdar, men vid exempelvis 
flyttning så är det tillåtet att köra in på 
gården och stanna för i- och urlastning. 
Tänk då på att i möjligaste mån stanna 
bilen så den inte blockerar framfarten 
till andra portar. Tänk också på att 

det alltid måste gå att få kontakt med 
någon som snabbt kan flytta på bilen 
vid behov. 

Detta gäller förstås inte bara möj-
ligheten för brandbilar att köra in på 
gårdarna utan också färdtjänst till de 
som är i behov av sådan där hämtning 
och lämning måste kunna ske vid den 
egna porten. Om vi alla tänker oss för 
och hjälps åt med detta gör vi Marmorn 
till en ännu säkrare och bättre plats  
att bo på.

Prisstatistik
Nytt prisrekord, men ändå  
stagnerande lägenhetspriser  
under 2016.

I augusti såldes en lägenhet på 22 kva-
drat för 2,91 miljoner kronor. Kvadrat-
meterpriset blev 132.273:- vilket är nytt 
prisrekord i Marmorn. 

Den 1 juni införde regeringen ett 
amorteringskrav vilket generellt gjort att 
de senaste årens prisökningar stannat 
av. Snittpriserna för 2016 är marginellt 

högre än 2015, men skillnaden är liten.
Hittills i år har 35 lägenheter sålts. 

Att jämföra med 51 och 53 de före-
gående två åren.

Svårare att få tag på balkong
De 3 senaste åren har i snitt 7 lägenheter 
med balkong sålts per år. Motsvarande 
siffra för de 7 föregående åren är 15 
lägenheter. Verkar som att när man väl 
hittat en lägenhet med balkong så håller 
man hårt i den.

Anlita alltid  
auktoriserade  
låssmeder!
På förekommen anledning vill vi 
varna för att använda annat än 
auktoriserade låssmeder om ni 
har fått problem med låset till 
lägenheten. Ofta söker man på 
nätet efter en låssmed med jour-
tjänst i en sådan situation, och 
då dyker det upp många förslag. 

Kontrollera att den du anlitar har aukto-
risation, är ansluten till SLR (Sveriges Lås-
mästares Riksförbund) samt att veder- 
börande kan visa upp denna legitima-
tion för dig. 

Vi har nyligen några exempel på att 
icke auktoriserade låssmeder har för-
stört både dörrar, gångjärn och lås, samt  
debiterat ett mycket högt belopp utan 
att lämna kvitto och inte stått för det 
som de förstört.

I Marmornbladet nr 3-2015 skrev 
vi en text om Hornsplans lås och vad 
du kan tänka på för att vårda dina lås.  
Du kan läsa tidningen på vår webbplats 
www.marmorn.se. Hornsplans lås är en 
samarbetspartner till Marmorn, och du 
som bor i föreningen kan få rabatt där.
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Marmorn har sedan ett tag till-
baka kunnat nyttja spillvärme till 
uppvärmning av fastigheten via 
värmepumpar, vilken kommer från 
en stor serverhall som ligger i ett 
bergrum under Marmorn. 

Det är ett i ordets rätta bemärkelse rik-
tigt ”win-win”-avtal eftersom ägaren av 
serverhallen vill bli av med värmen och 
Marmorn förstås gärna tar emot den för 
uppvärmning av fastigheten vilket däri-
genom minskar energibehovet av fjärr-
värme.

Föreningen betalar inget för att ta 
emot spillvärmen och planen är nu att 
öka mängden värme från denna källa till 
det maximala, med en ytterligare redu-
cerad kostnad för uppvärmningen som 
följd. Samtidigt är det förstås viktigt att 
man även fortsättningsvis kan leverera 
tillräckligt med värmeeffekt till fastig- 

heten, vid toppar av energibehovet under 
den kalla årstiden. Därför planläggs också 
ett arbete med att succesivt byta ut  
föreningens gamla fjärrvärmeväxlare till 
ett nytt som tar mindre plats men sam-
tidigt också är mer effektivt.

Detta arbete kommer att inkludera 
byte av föreningens värmepumpar och 
värmeväxlare samt ett modernt och 
framtidssäkrat styrsystem för anlägg-
ningen. En sådan anläggning kommer att 
kunna leverera värme året runt med bra 
energi och miljöprestanda och säker-
ställer stabil värmetillgång oberoende av 
mindre variationer av spillvärmen från 
serverhallen.

Arbetet planeras att starta under det 
kommande året och genomförs på ett 
sådant sätt att fastigheten inte riskerar 
att stå utan uppvärmning under någon  
period. För de boende i Marmorn inne- 

Uppgradering av föreningens 
värmeanläggning

Marmorns  
styrelse  
behöver dig!
Inte alls så att styrelsen behöver 
bytas ut, snarare att den ständigt 
behöver kompletteras med bibe-
hållen kontinuitet. Därför till- 
frågar vi dig som bor i Marmorn,  
och tycker det vore stimulerande 
att ta del av och påverka hur en  
av stadens största och, tycker vi,  
bäst skötta föreningar fungerar 
och arbetar för att bli allt bättre.
Det är lärorikt och utvecklande för 
både den som vill skaffa sig erfarenheter 
och meriter, men även för en erfaren 
föreningsmänniska. Du lär känna före- 
ningen och hur den sköts. Du får chan-
sen att ägna dig åt sådant som du tycker 
är viktigt inom till exempel nuvarande  
fokusområden som är ekonomi, boende- 
miljö, trädgård, teknik och information/
IT eller kanske annat du brinner för. 
Den här gången är speciellt kunnande 
och intresse för teknik välkommet.

Vi hoppas du hör av dig så snart som 
möjligt! Gärna före årsskiftet. 

Valberedningen i december 2016:
Leif Kroon, 36 F, 070-862 22 63 
Annika Hammarbäck, 44 B,  
076-205 24 24 
Lars Malm, 44 C, 073-437 47 17

Ventilation och värme
Våra hus har några år på nacken 
och byggdes på en tid när isole-
ringen inte är lika bra som nu. 
Det finns några saker du som  
boende kan göra för att få behag-
lig luft och en varm lägenhet även 
under vintertid.

• Det absolut viktigaste är att lufta  
 dina element. Att lufta element inne- 
 bär att man tömmer deras vatten- 
 system på luftfickor och gör plats för  
 det väsentliga, nämligen varmvatten.  
 Se www.elementnyckel.se.

• Det är också mycket viktigt att  
 kontrollera fönstrens tätningslister  

OVK – Obligatorisk 
ventilationskontroll
OVK ska göras regelbundet, i de flesta bygg-
nader. Syftet är att visa att inomhusklimatet 
är bra och att ventilationssystemen fungerar. 
Kontrollen ska göras av en certifierad kon-
trollant. 
I början på 2017 kommer OVK genomföras 
i Marmorn. Detta innebär att kontrollanter 
behöver komma in i alla lägenheter och  
genomföra mätningar. Mer information  
kommer framöver.

bär den nya värmeanläggningen en miljö- 
vänligare, effektivare och mer stabil  
uppvärmning av fastigheten samt en 
långsiktig besparing av utgifterna för för-
eningens energibehov. 

Några av Marmorns nuvarande värmepumpar.

 så att de förhindrar drag och inte  
 läcker ut värdefull värme. Behöver  
 ni nya tätningslister så finns de att få  
 hos fastighetsskötaren.

• I Marmornbladet nr 2-2016 skrev vi 
 en text om Marmorns ventilations- 
 system och hur det fungerar. Du kan  
 läsa tidningen på vår webbplats,  
 www.marmorn.se.  Läs artikeln och  
 testa dig sedan fram genom att  
 justera ventilerna.

Tänk på att det under hösten gene- 
rellt alltid är sämre värme. Detta beror 
på att utetemperaturen då är mer oregel- 
bunden och det tar ett tag för ventila-
tions- och värmesystemet att anpassa sig.
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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

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

Fastighetsskötare
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.

Gröna påsen är ett initiativ av 
Stockholm stad som startade  
2013 där avfall skall utvinnas  
på ett effektivare sätt för att ta  
tillvara på energi och minska  
miljöpåverkan.

Stadens mål för insamlat avfall
2020 ska 70 procent av stockholmarnas  
matavfall samlas in för att bli biogas och 
biomull. För att nå målet behöver fler 
tekniska lösningar införas så att så många 
som möjligt ska kunna sortera sitt mat-
avfall.

Idag används separata matavfalls- 
behållare och papperspåsar som ger hög 
kvalitet på matavfallet. Den lösningen 
kan inte användas i alla fastigheter då det 
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ninte alltid finns utrymme 
för olika behållare eller 
inte ger bra arbetsmiljö 
för sophämtarna. Då kan 
optisk sortering vara ett 
alternativ.

Vad är optisk sorte-
ring av avfall?
Utsortering av matavfall 
med efterföljande optisk 
sortering innebär att de 
boende sorterar matav-
fallet i den Gröna påsen 
och annat restavfall i en 
vanlig plastpåse. De boende kastar alla 
påsar i samma sopnedkast. Påsarna ”sugs” 
till sorteringsanläggningen. I anläggningen 
sorteras påsarna maskinellt genom optik 
som avläser påsens färg. Det utsorterade 
matavfallet rötas för att framställa biogas 
och biomull. Från övrigt avfall utvinns el 
och värme genom förbränning. Optisk 
sortering används av flera kommuner 
runt om i Sverige idag.

Gröna påsen  
kommer till  
Marmorn

Införande i Marmorn
Sopsug i Högalid samfällighetsförening 
(där Brf Marmorn ingår) är en av Stock-
holm stads sopsugsföreningar som står på  
tur att bli först med ”industriell” optisk 
sortering av sopor. Föreningen består av 
cirka 5 000 lägenheter/bostadsrätter och 
beräknad driftstart är 2018/2019.

Föreningen har i dagsläget lån på totalt 
39,1 mkr. Trots beloppets storlek är 
Marmorn en lågt belånad förening då 
taxeringsvärdet för mark, bostäder och 
lokaler är 526 mkr.

Det är viktigt med en aktiv hantering 
av lånen för att få så bra räntevillkor som 
möjligt, men det får inte heller innebära 
att det sker på bekostnad av att för stora 
risker tas (”alla ägg i samma korg”).

Mot bakgrund av detta lade styrelsen i 
september 2014 fast en lånepolicy enligt 
följande:

1. 35-65% av totala låneskulden skall 
löpa med rörlig ränta, dvs räntan binds i 
max 3 månader.

2. 35-65% av totala låneskulden skall 
löpa med fast ränta med en bindningstid 
på minimum 2 år och max 5 år.  Villkors-
ändringsdagar för lånen skall spridas över 
flera kalenderår (minimum 2 år).

3. För lån upptagna för finansiering av 
investeringar skall amortering ske över 
samma tidsperiod som Beräknad livs-
längd/avskrivningstid för investeringen.

Styrelsen har de senaste 2 åren jobbat 
med att anpassa föreningens lån till gäl-

Hur hanterar  
Marmorn sina lån

lande lånepolicy. I dag löper 47% med 
rörlig ränta och 53% med fast ränta. 

Vi har även vid varje villkorsändringstill-
fälle tagit in offerter från ett flertal ban-
ker och har i dag räntenivåer som enligt  
såväl vår ekonom hos HSB som vår  
externrevisor är de bästa räntorna bland 
samtliga föreningar de hanterar.

Nedan följer en uppställning över Mar-
morns lån i november 2016.

Bank Belopp kr Ränta Nuvarande Avtalets Kommentar
   ränta slutförfallodag 

Nordea 9 902 376 Rörlig 0,161 %   Amortering 102 880 kr/år
Nordea 1 500 000 Rörlig 0,161 %   
Nordea 7 000 000 Rörlig 0,187 %   
Nordea 4 000 000 Fast 0,77 % 17-03-15 
Nordea 5 835 000 Fast 0,66 % 17-11-15 Amortering 60 000 kr/år
Nordea 3 500 000 Fast 0,97 % 18-03-21 
Nordea   7 354 000 Fast 0,85 % 19-09-16 
  39 091 376    


