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Nu har Marmorns nye fastighetsskö-
tare kommit på plats. Vår förening har
förärats en riktig motornörd med åtta
bilar, sex motorcyklar och fyra mope-
der hemma på tomten.

– Är låset till cykelförrådet trasigt? Jag
kommer ner och kollar läget. Jättebra.

Det märks att Marmorn återigen dra-
git vinstlotten när det gäller fastighets-
skötare. Efter att vår förre trotjänare
Robert Mader nu lämnar över posten
efter dryga ett år axlar Calle Blom-
berg arbetet. Sedan början av mars
har han lotsats genom kåkens alla
skrymslen och vrår av sin företrädare.
Från och med måndagen den 26 mars
var det alltså skarpt läge.

Och med 20 års erfarenhet av bran-
schen vet Calle Blomberg vad han
snackar om:
– Marmorn är normala grejor och
inga konstigheter, säger han tryggt.
Senast har han avverkat några år inom
Dufabs Fastighetsservice som tog
hand om stadsarkivet, stadsbiblioteket
och diverse sjukhem i Stockholms city.
Ganska avancerade saker enligt
honom själv. Men efter att Dufab kon-
kurrerats ut och Calle Blomberg fått
nys på Marmorn rådde det inga tvivel
om vilken väg han skulle välja vidare
i branschen:
– Jag vet att det är en bra förening.
Sånt märks direkt. Här finns stora möj-
ligheter, säger han, och poängterar
föreningens ålder, stabila ekonomi
och engagerade medlemmar.
Att de boende kan räkna med ett
handtag närhelst de behöver är en
självklarhet. För det är just jobbets
omväxling av olika arbetsmoment och

• ORDFÖRANDEN HAR ORDET •

Hej!

Det verkar som våren är här, härligt! 
Jag längtar efter att det ska bli grönt 
på gården och att utemöblerna tas ut.
Det kommer att komma upp anslag om
möbeluttagning och jag hoppas att ni
är många som kan komma och hjälpa
till med det. Ju fler desto roligare, och
snabbare går det.

Robban, vår fastighetsskötare, har tyvärr
lämnat Marmorn. Han ska efter fjorton
år på Fastighetsskötsel pröva sina vingar
någon annanstans. Han ersätts av Calle
som presenteras här bredvid.

Efter att vi i trädgårdsgruppen gått runt
på vår gård för att inspektera rabatterna
kunde vi ledset konstatera att många
tyvärr använder våra rabatter och gräs-
mattor som askkopp! Vi vill påtala att
det absolut INTE är tillåtet att kasta ut
fimpar genom fönstret eller på annat
sätt fimpa på gården. För er som röker
nere på gården finns det askkoppar vid
varje port. Ni som röker i era fönster 
får vänligen fimpa inne hos er själva.
Tänk även på att du är ansvarig för dina
gäster.

Trädgårdsgruppen har flera projekt i år,
bland annat ska vi försöka rädda en del
av växterna runt 40:an samt förbättra 
en av rabatterna längs 36 C - F. Är ni
intresserade av att vara med i Träd-
gårdsgruppen så kontakta Thomas
Kvaernå i 44C.

Observera att stämmoprotokollet i detta
nummer endast avser stämman 31
januari. Protokollet för den fortsatta
stämman 27 mars
kommer i nästa
nummer.

Vi ses på gården!

Ulrika Fält
Ordförande
Marmorn

Marmorns nye fastighetsskötare

Vår nye fastighetsskötare
Namn Calle Blomberg
Ålder 47 år
Bor Lägenhet i Västertorp  

och hus i skogen
Familj Singel

Forts nästa sida.



§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Ulrika Fält
hälsade alla välkomna och förklarade
stämman öppnad.

§ 2. Val av stämmoordförande
Göran Olsson valdes till stämmoord-
förande.
§ 3. Anmälan av stämmoordförandes
val av sekreterare för stämman
Stämmoordförande anmälde Mats
Fredriksson som sekreterare.

§ 4. Godkännande av röstlängd
Medlemmarna prickades av på med-
lemsförteckningen vid ankomst. När-
varande var 50 röstberättigade med-
lemmar. Någon röstlängd upprättades
inte då någon rösträkning inte var
nödvändig.

§ 5. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade fastställa den
utsända dagordningen.
§ 6. Val av två justerare tillika 
rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes
Silvia Kakembo och Erik Åberg.

§ 7. Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman ansåg sig behörigen kallad
till stämman.
§ 8. Föredragning av styrelsens 
årsredovisning
Ordförande gick igenom årsredovis-
ningen. Ett fel hittades i resultaträk-
ningen under ”Rörelsens kostnader”,
Not 2, ”Fastighetsskötsel, entreprenad”
där kostnaden gått ner oförklarligt
mycket. Då omfattningen av felet är
oklart beslöt stämman att skjuta upp
denna punkt till ett senare möte. Detta
möte skall hållas tidigast en månad,
men senast två månader, efter detta
möte.
§ 9. Föredragning av revisorernas
berättelse
Då årsredovisningen inte kunnat läg-
gas till handlingarna skjuts även detta
beslut upp till ett senare möte (se § 8).
§ 10. Beslut om fastställande av 
resultat - och balansräkning
Då årsredovisningen inte kunnat läg-
gas till handlingarna skjuts även detta
beslut upp till ett senare möte (se § 8).

§ 11. Beslut i anledning av föreningens
resultat enligt balansräkningen
Då årsredovisningen inte kunnat läg-
gas till handlingarna skjuts även detta
beslut upp till ett senare möte (se § 8).

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna
Då årsredovisningen inte kunnat läg-
gas till handlingarna skjuts även detta
beslut upp till ett senare möte (se § 8).

§ 13. Fråga om arvoden till styrelse-
ledamöter och revisorer
Stämman beslutade att ge styrelsen
oförändrade arvoden, d.v.s. tre basbe-
lopp som fördelas internt inom styrel-
sen samt 400 kr per person och bevis-
tat ordinarie möte. Basbeloppet beräk-
nas enligt lagen om allmän försäkring.
Stämman beslutade om oförändrat
arvode, 6000 kr till den förenings-
valde interne revisorn.

§ 14. Val av styrelseledamöter och
suppleanter
Ordföranden lämnade ordet till val-
beredningen.
Valberedningens förslag till val av
ledamöter:
Thomas Kvaernå omval 2 år
Anna Elvander omval 1 år
Dan Östberg nyval 2 år
Elisabeth Palmgren nyval 2 år
Christian Mattson nyval 2 år
Valberedningens förslag till suppleanter:
Malin Hansson nyval 1 år
Elinor Spong nyval 1 år
Farzad Farzaneh nyval 1 år
Stämman beslutade välja ovanstående
personer enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisorer och revisors-
suppleant
Då årsredovisningen inte kunnat läg-
gas till handlingarna sköts beslut om
Extern Revisor upp till ett senare möte
(se §8).
Valberedningens förslag:
Extern revisor, Beslut uppskjutet
Ord. internrevisor, Eva-Lotta Stridh
Suppl. internrevisor, Monica Kroon

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
HSB:s Brf Marmorn i Stockholm 30/1 2012.
Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinasalen, Kristinehovsgatan 2

Forts från sid 1.

sociala kontakter Calle Blomberg vär-
derar högst. Han betraktar sig som
en hantverkare av all-round karaktär
och vill inte välja bort någon av upp-
gifterna som ingår i jobbet. Detta trots
att han i grunden är utbildad elek-
triker.

– Bajs är visserligen inte kul att hålla
på med men det funkar tack vare
variationen, säger han.

Och den positiva responsen från
nöjda boende ger ytterligare en kick
för honom under arbetsdagen. Ett väl-
behövligt energitillskott. Hemma vid
Torpet i skogen utanför stan pockar
nämligen åtta bilar, sex motorcyklar
och fyra mopeder på uppmärksamhet
och omvårdnad.

– Jag är halvraggare och kör jänkar-
bil, en Dodge -59, förkunnar han stolt.

I samma veva avslöjar Calle Blom-
berg ett förflutet som dj på stans klub-
bar. Fast det var under ett svunnet 80-
tal. Bilen från den tiden, en Opel -69,
har han dock kvar som minne.

– Den raggade jag tjejer med, ha ha.

Förutom fordonen kräver även Torpet
på 177 kvadrat en hel del repara-
tioner.

– Fast frågan är om man dör lyckligare
bara för att allt är så jäkla tip top,
säger han.

Calle Blomberg väljer
Vin/Öl Rom o cola
Bryggkaffe/Latte Oboy
Bio/TV Garaget
Söder/Vasastan Ingen skillnad. 

Folk är lika snälla 
eller elaka överallt

Bajen/AIK AIK

Trapphusbalkongerna
De gemensamma balkongerna i
trapphusen är i första hand till 
för vädring. Rökning undanbedes
på vädringsbalkongerna.Vill man
röka finns askkoppar utanför
varje port.



Stämman beslutade välja ovanstående
personer enligt valberedningens för-
slag.

§ 16. Val av valberedning
Stämman beslutade välja om: Stefan
Ydefeldt, Thomas Thunvik, Helena
Ekström till valberedningen. 
Stämman föreslog och valde Barbro
Bengtsson till valberedningen.

§ 17. Val av distriktsombud och 
suppleanter i HSB
Stämman beslutade att uppdra åt sty-
relsen att vid dess konstituerande möte
utse distriktsombud och suppleant i
HSB.

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

Motion 1.
Störande renoveringsarbeten
Stämman avslog motionen, och biföll
styrelsen förslag.

Motion 2.
Grillning på balkongen
Motionären är nöjd med svaret från
styrelsen och drog tillbaks motionen.

Motion 3.
Askkoppar på vädringsbalkongerna
Stämman avslog motionen, men gav
styrelsen i uppdrag att utforma och
sätta upp lappar på balkongerna
enligt styrelsen svar till motionen.

Motion 4.
Julgransbelysningen utomhus
Motionen avslogs enhälligt av stäm-
man.

Motion 5.
Cykelstolpar i cykelrummen
Stämman avslog motionen, men gav
styrelsen i uppdrag att undersöka

alternativa förankringsmetoder, såsom
krokar i taket eller liknande.

Motion 6.
Omräkning av årsavgiften (alt.
Andelstalet) vid sammanslagning av
lägenheter.
Motionen avslogs av stämman.

Motion 7.
Bokningssystem till tvättstugorna
Motionen bifölls av stämman.

Motion 8.
Offentliga kölistor
Motionen avslogs av stämman. 

Motion 9.
Gårdsbelysning
Motionen bifölls av stämman.

Motion 10.
Rökning på balkongerna
Motionen bifölls i delar av stämman.
Styrelsen skall i marmornbladet och
andra kanaler belysa problemet med
rökning, men boendereglerna skall
inte ändras.

Motion 11.
Felparkerade cyklar
Stämman fann att styrelsen besvarat
motionen.

Motion 12.
Småjulgranar
Motionen avslogs av stämman.

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

Vid protokollet, Mats Fredriksson
Ordförande, Göran Olsson
Justerare, Silvia Kakembo
Justerare, Erik Åberg

OBSERVERA att 
stämman beslutade 
att under helger är 
störande arbete endast
tillåtet mellan kl. 10.00
och 16.00.

Grillning
Nu sätter grillsäsongen igång.
Tänk på att endast el-grillar är till-
låtna på balkongerna. Det är vik-
tigt att du respekterar och visar
hänsyn till dina grannar. Således
är det ok att grilla då och då
men inte ”varje kväll”.

Besöks- och telefontid hos
fastighetsskötaren
Föreningen har en fastighetsskötare
på deltid från företaget Fastighets-
skötsel AB. Expeditionen finns i hör-
net vid 44C.

Besöks- och telefontid
Måndag - fredag 07.30 - 08.30
telefon 669 53 21.

Arbetstid
Måndag - fredag 07.00 - 11.30.

Felanmälan
Felanmälan sker till Fastighets-
skötsel AB vardagar 08.00 - 12.00, 
tel 13 36 10. Ärendet vidarebeford-
ras till fastighetsskötaren.

Övrig tid kan meddelanden lämnas
på telefonsvarare 669 53 21.

Jourtelefon, vid AKUT skada efter
kontorstid: 657 77 20.

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 försäkringsnr 702001 - 4085.

Gårdsfesten
Datum för årets gårdsfest är
preliminärt satt till 31 augusti, så
boka in i almanackan redan nu.



Här är nya styrelsen! Och varför de gillar att bo i Marmorn...

Dessutom ingår i styrelsen
Farzad Farzaneh, teknik och Anette Ekstrand, HSB-representant som presenteras i nästa nummer.

4. Christian Mattsson,
vice ordf, ekonomi, miljö
”Utsikten från min
lägenhet påverkar mig
jättemycket som person,
den är liksom en del av
mig. Här vill jag alltid
bo, kan jag tänka.”

5. Anna Elvander, 
ekonomi
”Bäst med boendet 
här är att mina vänner
bor på Östermalm och
Kungsholmen, jag får
ha Söder för mig
själv...”

6. Malin Hansson, 
(suppleant) ekonomi
”Läget är ju underbart
med närheten till både
Tanto och Långholmen 
– och Berget. Alltså,
Skinnarviksberget.”

7. Dan Östberg, info
”Marmorn är fint 
för att det är så likt
Gamla Masthugget i
Göteborg!”

2. Elisabeth Palmgren, lokal, 
boendemiljö, miljö
”Trots att vår förening är så stor är
den personlig och som en egen liten
värld. Och så hör man fåglarna här
trots att det är mitt i stan.”

3. Mats Fredriksson, teknik
”För att det är så mysigt 
med innergården, lugnt 
och inget stök och bråk. 
Nu låter jag äldre än jag 
är...”

1. Elinor Spong, sekreterare
”Jag uppskattar lugnet här 
och att det samtidigt är nära
till allt. Gäster tar jag alltid
till Skinnarviksberget, där 
blir alla hänförda.”

8. Ulrika Fält, ordf, boendemiljö, 
info, teknik
”Jag älskar att bo här för våra 
gårdar och utsikten. Att börja och
sluta dagen med att titta ut över
stan, kan det bli bättre?”

9. Thomas Kvaernå, boendemiljö,
miljö, personal
“Jag älskar funkis. Ljuset i lägen-
heterna! Så ligger Marmorn också
på 40 meter över havet, faktiskt.
Lugnet på min balkong efter en
arbetsdag...det är livskvalité.”

10. Anna Geiden, info
”Jag älskar känslan av
att ha sju olika riktningar
att välja på när jag ska
på promenad. Det ger
en frihetskänsla.”
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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

Marmorns styrelse

Ulrika Fält 36 E 08 - 80 81 16 Ordf, ekonomi, boendemiljö, teknik, info
Christian Mattsson 36 C 08 - 668 92 74 Ekonomi, miljö
Thomas Kvaernå 44 C 08 - 84 12 39 Boendemiljö, miljö
Anna Elvander 44 C 070 - 244 10 68 Ekonomi
Anna Geiden 36 A 0708 - 60 00 23 Info
Mats Fredriksson 40 B 0735 - 93 43 22 Teknik
Elisabeth Palmgren 44 D 08 - 80 70 86 Boendemiljö, miljö, lokaler
Dan Östberg 44 B 070 - 834 88 27 Info
Elinor Spong 44 A 072 - 241 05 11  Boendemiljö
Farzad Farzaneh 36 E 070 - 455 54 51  Teknik
Malin Hansson 36 F 073 - 638 58 73  Ekonomi
Anette Ekstrand – 08 - 785 31 54 HSB-ledamot




