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För Marmorn var det genomsnittliga 
kvadratmeterpriset 67 500 kr under 
perioden okt 12 - sept 13 (dvs de senaste 
12 månaderna). Men variationen är stor. 
Den billigaste såldes för 47 000 kr och 
samtidigt sattes nu i september nytt 
prisrekord. Två lägenheter såldes för ca 
95 000 kr kvm, och bräckte därmed det 
tidigare rekordet på 90 500 kr från juni 
2012. I båda fallen var det säkert läget 
högst upp, med balkong och utsikt över 
staden och vattnet som drog upp priset.  

Men det är inte bara förekomsten 
av balkong som drar upp priset, med ett 
medelpris för lägenheter med balkong 

på 71 600 kr, jämfört med 64 500 kr 
utan. Även storleken påverkar priset och 
lägenheter under 30 kvm såldes under 
perioden för i genomsnitt 72 300 kr/
kvm, de allra flesta utan balkong. Den 
genomsnittliga storleken för alla sålda 
lägenheterna var 39,5 kvm. 

Prisökningarna i Stockholm verkar 
knappast avstanna. Återstår att se om 
någon lägenhet i Marmorn snart bryter 
igenom den magiska gräsen på 100 000 
kr/kvm. 

• ORDFÖRANDEN HAR ORDET •

Hej!

Tiden flyger fram, hösten är här, ute-
möblerna är intagna och snart är det 
dags för årets höstmöte.

Ni är mycket välkomna till Kristine-
hovs Malmgård den 23 oktober. Ni hit-
tar ytterligare information om mötet i 
notisen i detta blad.

Alldeles nyss, känns det som i alla fall, 
så hade vi fortfarande varm och skön 
sommar och därmed också Marmorns 
sommarfest. I år var vi lite färre delta-
gare än vanligt. Vi hoppas dock på fler 
deltagare nästa sommar!

Vi som var där hade det mycket 
trevligt med fantastisk stämning, god 
mat och underhållning. Vi lärde nog 
alla känna några nya grannar på festen 
vilket alltid är roligt. 

Till er som råkade ut för strömavbrot-
tet för ett par veckor sedan kan jag 
meddela att det berodde på att någon 
brutit sig in i ett elskåp utanför vår 
grannförening. Man hade då lyckats slå  
ut två av tre faser vilket gjorde att ca 
2/3 av de boende i 44:an blev både 
strömlösa och bredbandslösa fram till 
ca 01.30. Jag föreslår att alla ni som 
hörde av sig om att ni missade ”Bron” 
på SVT tittar ikapp er på SVT play!

I god tid till jul kommer de nya gäst-
lägenheterna vara färdiga. Istället för 
den lilla gästlägenheten i gaveln på 36F 
blir det tre lite större rum, med plats 
för fler personer. Den nuvarande gäst- 
lägenheten kommer i fortsättningen 
att fungera som ett gemensamt kök 
för både gästlägenheterna och styrelse-
rummet. Vi berättar mer om detta på 
höstmötet.

Ha en skön höst!

Ulrika

Nytt prisrekord  
i Marmorn
Att bostadsrättspriserna stiger 
stadigt kan vi läsa ganska ofta. 
Givetvis gäller det även priserna  
i vår förening.  
Enligt www.mäklarstatistik.se  
ligger genomsnittspriset i inner-
staden nu på strax över 65 000 
kr/kvm, vilket är en ökning med  
9 % på ett år. 

Höstmöte!
Glöm inte mötet den 23 oktober!

Vi träffas 18.30 i Diedrichsonska 
salen i Kristinehovs Malmgård (östra 
flygeln). Vi kommer bland annat att 
informera om våra gårdar, parkerings-
arrendet, nya redovisningsregelverk 
och gästlägenheterna.

Hjärtligt välkomna!
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  Lägenhet utan balkong

  Lägenhet med balkong



Är du nyinflyttad i Marmorn, 
eller har 30 år på nacken i huset? 
Det spelar ingen roll. Din hjälp är 
ovärderlig i föreningsarbetet.

Sommaren är över och visst har det varit 
underbart att kunna njuta av Marmorns 
gårdar, med utemöbler och grillar nära 
tillhands? För att inte tala om rabat-
terna vars blomsterprakt nästan klår 
Bergianska trädgårdens.

Men du som är nyinflyttad och just 
lagt ner triljoners kronor på lyan kanske 
undrar vem som rattar skutan vi alla 
sitter i? För nog känns det väl viktigt att 
dina pengar och ditt boende hanteras på 
ett kompetent sätt?

När det gäller såväl rabatter som 
föreningsekonomi är din insats guld värd. 
Föreningsarbetet sköter sig nämligen 
inte självt och deltar du inte i stämmor 
och övrig verksamhet missar du poängen 
med att bo i bostadsrätt – medbestäm-
mandet. Och glöm inte, rent tekniskt 
sett äger du en del av en förening och 
inte en lägenhet.

– Det är ju en av livets största inves-
teringar man gör. Då borde fler måna 
om sina ekonomiska intressen, säger 
Britt Warnehed, som jobbat på HSB 
Stockholm i 40 år och nu sitter i 
Ledamotsgruppen.

Enligt henne är Marmorn drabbat av sina 
många och små lägenheter när det gäller 
just föreningsengagemanget. Det leder 
nämligen till att boende ofta lämnar 
kåken när det blivit dags att bilda familj. 
Den omfattande omflyttningen medför 
att medlemmarna inte tycker det är lönt 
att fördjupa sig i föreningen. Man skall 
ändå vidare inom några år.

– I föreningar med större lägenheter blir 
man mer bofast, säger Britt Warnehed, 
och påpekar att man dessutom generellt 
sett flyttar mer idag än förr.

Små lägenheter eller inte, din insats i 
Marmorn behövs. Men den behöver inte 
innebära någon större tidsåtgång. Det 
räcker med att gå med i någon av alla våra 
aktivitetsgrupper och delta någon dag  
om året, eller göra din röst hörd på  

något av gruppernas möten. För visst låter  
det lockande att plita ihop en artikel  
i Marmonbladet, eller vara med och 
bestämma hur de nya trädgårdsmöblerna 
skall se ut? Vill du rentav gå med i sty-
relsen hör du bara av dig till Marmorns 
valberedning. Samtliga kontaktuppgifter 
finns på Marmorns hemsida.

Så tveka inte att engagera dig – 
Marmorn needs you!

Marmorn  
behöver  
dig!

En gång om året, vanligtvis några 
veckor efter nyår, inbjuds föreningens 
medlemmar till årsstämma. Då beslutas 
det i frågor som exempelvis årsredovis-
ning, vilka som ska sitta i styrelsen och 
om eventuella ändringar av stadgar. 

Det är fritt fram för föreningens 
medlemmar att lämna in motioner  
till stämman, senast 30 november 
föregående år. Av motionen ska det 
framgå vem som skrivit motionen (namn 
och lägenhetsnummer). Det är viktigt att 
förslaget är väl beskrivet och motiverat. 
Det är brukligt att den som lämnat in 

motionen är med på stämman för att 
argumentera för sitt förslag och svara på 
stämmodeltagarnas frågor.

Varje höst anordnar dessutom styrelsen 
ett informationsmöte för samtliga med-
lemmar. 

Vill du att något ska ändras eller har du 
en idé med anknytning till föreningen/
boendet/fastigheterna som du tycker att  
föreningen ska förverkliga, är det enk-
last att lämna in förslaget till styrelsen.  
Styrelsen handlägger förslaget och beslu-
tar i ärendet. För detta finns inga form-
krav men det är normalt en förutsättning 
att förslaget är väl beskrivet och moti-
verat för att det ska behandlas. Det bör 
dessutom framgå vem som lämnat in det.

Hur kan du som  
medlem i övrigt vara med 
och påverka?

Ny portkod
Från och med 2 december  

gäller en ny portkod:

7413



Cykelutrensning
Årets cykelutrensning är igång. 13 oktober märktes 
alla cyklar med buntband. De cyklar som fortfarande 
har buntbanden kvar i mitten av november kommer 
att flyttas till baksidan av 36F. I slutet av januari  
kommer alla de cyklar, med buntband, som står kvar 
där att skänkas bort.

Det är därför viktigt att du klipper bort buntbandet  
på din cykel om du vill ha den kvar. Tänk på att 
utrensningen gäller alla cyklar, nya som gamla, tre-
hjulingar som mountainbikes.

Söndagen 13 oktober var vi en tap-
per liten skara som hjälptes åt att 
bära in de sista möblerna.

Våra vita möbler har nyss bli-
vit ommålade av personer från 
Stadsmissionen. De har därför fått 
stå ute, och inne, för att torka 
ordentligt.

Tack alla ni som hjälpte till!

Intagning av  
utemöblerna

I slutet av augusti hölls så återigen 
Marmorns årliga gårdsfest.  
När klockan började närma sig sju 
stod ett 5o-tal personer samlade 
runt grillarna och diskuterade allt 
från rabatterna vid 42:ans gård 
till hur man egentligen ska grilla 
tonfisk.

Inne i partytältet började stolarna så 
sakta att fyllas. Grilltallrikar, sallader och 
vinflaskor radades upp på borden till 
tonerna av vår trubadur Thomas Gee, 
som vid det här laget har blivit ett åter-
kommande och uppskattat inslag på våra 
gårdsfester. Även i år arrangerade han 
ett musik-quiz, nu i form av ett korsord. 
Tävlingsandan var det inget fel på och 
lagen fick alltigenom höga poäng. 

När quizet var slut blev det mer musik 
och vår trubadur ackompanjerades av 
finstämda flöjttoner av Björn Paulsson. 
Låtvalen bestod nu mestadels av Ebba 
Grön, Johnny Cash, Winnerbäck och en 
och annan Simon and Garfunkel-låt, inte 
helt oväntat för en gårdsfest på söders 
höjder!

Tack alla för ännu en trevlig kväll på 
Marmorns gård!

Musik och goda grannar!

Vilken  
vacker höst!



 

Styrelsen är indelad i olika arbetsgrupper: Boendemiljö, lokaler, 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, boendemiljö, information, lokaler

Elisabeth Palmgren  44 D  08 - 80 70 86  Teknik, lokaler

Tomas Kvaernå 44 C 070 - 764 12 00 Boendemiljö, teknik, lokaler

Dan Östberg 44 B 070 - 834 88 27 Boendemiljö, information

Malin Hansson 36 F 073 - 638 58 73 Ekonomi

Anna Andersson 44 B 070 - 745 46 96 Boendemiljö, information

Anette Ekstrand  010 - 442 11 00 HSB-ledamot

Redaktörer & skribenter: Dan Östberg och Anna Andersson. 
Välkommen att maila oss om du har förslag på något vi ska skriva om: styrelsen@marmorn.se

Besöks- och telefontid hos 
fastighetsskötaren
Föreningen har en fastighetsskötare på 
deltid från företaget Fastighetsskötsel 
AB. Expeditionen finns i hörnet 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 Fastighetsskötsel AB  
vardagar 08.00-12.00, tel 13 36 10.
Ärendet vidarebefordras till fastighets-
skötaren. 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.

TRE RÖSTER: 
1. Vad är det bästa med Marmorn?
2. Vad tycker du skulle kunna förbättras i föreningen?

Ulla Jacobson, 36C 
2. Vi skulle behöva någon som  
vill engagera sig i trädgårdsgruppen 
från 42:an.

 

Anders Björkman, 36A 
1. De gröna gårdarna.
2. En takterass vore fint.

Nils Davoust, 40B
1. ”All is best!”
2. Det är lite för mycket buller 
från renoveringar. Jag jobbar natt 
och får då svårt att sova dagtid.


