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MARMORNBLADET

KARTLÄGGNING AV
KÄLLARFÖRRÅDEN
Du som inte svarat, gör gärna det!
Maila oss på: svar@marmorn.se

VI BEHÖVER ER HJÄLP
UNDER SOMMAREN!
Nu blommar Marmorns vackra
syrenträd och rododendron,
snart även våra rosor och perenner!

Ni har kanske sett att vi fått en fin bokhäck
mot cyckelparkeringen. En perennrabatt
framför bokhäcken. Två äppelträd. En ny rabatt
utanför 38A. Nya rododendron. En höstanemonrabatt och nya gräsmattor!

Utanför våra entréer står krukor med penséer och på vädringsbalkongerna 
har vi planterat 140 pelargoner! Dessa blommor måste vattnas av oss boende. 
Skriv upp dig på vattningslistan i entrén och hjälp oss hålla blommorna vid liv.

Vi kommer att se till att det finns tappkranar på flera ställen på våra gårdar och 
våra byarumsoffor blir uppgraderade med mera vädertåliga ekplankor. Träd-
gårdsgruppen arbetar kontinuerligt fram förslag till att förbättra våra gårdar.

Har du förslag och idéer om hur vi kan förbättra våra gårdar? Maila dessa till 
trädgårdsgruppen på e-post: styrelsen@marmorn.se

När penséer blommat över är du välkommen att plantera i krukan vid entrén. 
Om inget planteras i krukan kommer den troligtvis att tas in under juli månad. 

Njut av våra trädgårdar, men tänk också på att visa hänsyn till de som bor nära 
uteplatserna!

•ORDFÖRANDEN HAR ORDET•

Sommaren är här och trädgårds- 
renoveringen efter fasadarbetet på 
38:n har påbörjats. Det kommer ju 
att ta en viss tid innan alla gräsmattor 
och nyplanterade häckar, äppelträd, 
blommor och gräsmattor har grott upp.
En viktig faktor för att detta skall ske 
snabbt är att allt bevattnas rikligt. Det 
är snart semestertider och många är 
bortresta så vi ser gärna att ni hjälper 
till med detta.

I princip är det bara att skruva på 
timern vid vattenutkastarna cirka 30 
minuter och eventuellt flytta spridarna 
så att alla ytor blir blöta. Tyvärr får vi 
nog vänta någon månad innan vi kan 
utnyttja de nya gräsmattorna.

Arbetet med den nya värmecentralen 
fortgår i stort enligt plan, det mesta 
av installationsprodukterna har redan 
anlänt och har delvis monterats. Nu 
återstår rördragning och anslutning av 
alla komponenter. En viss fördröjning 
har uppstått med nydragningen av 
matarledningarna för alla nya värme- 
pumpar, men det kommer inte att 
påverka värmen i era lägenheter. 
De nya ledningarna kommer att tas in 
på gaveln mot gatan av 44 A.

Ett anslutningsskåp kommer att monte-
ras i cykelrummet i 44 A vilket gör att 
ett mindre utrymme i cykelrummet inte 
kan användas för cykeluppställning.

Våra grillar och trädgårdsmöbler 
används flitigt på olika ställen på 
våra gårdar, vilket vi tycker är bra och 
trevligt för er. Men även bakom 
36-huset – det är helt ok – men var 
snäll och ställ tillbaka dem inne på 
vår gård när ni avslutat er grillning/
solning. Ha en fin och skön sommar!

/Bosse
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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

Njut av sommaren i Marmorn!

STÄDNING I MARMORN
Efter Safija anlitar vi numera 

företaget Städgladen

OBS! Kom ihåg
pelargonerna!



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
Hemsida: www.marmorn.se
www.facebook.com/brfmarmorn
Instagram @brfmarmorn

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

Besöks- och telefontid
Måndag – fredag 07.30–08.30.
Telefon: 669 53 21.

Arbetstid
Måndag – fredag 07.30–11.30.

Felanmälan
Sker till Fastighetsskötsel AB, e-post:
marmorn@fastighetsskotsel.se
Telefon: 13 36 10, vardagar 8–16.

Akut skada efter kontorstid
Ring jourtelefon: 657 77 20.

Vid fel på hissen
Dygnet runt, telefon: 618 48 48.

Vid stopp i sopsugen
Kontakta Fastighetsskötsel AB. På 
kvällar och helger mailar du styrelsen
alternativt kontaktar din trapphusvärd.

Ohyra
Ring Anticimex: 19 00 30. Tala om var
du bor samt att föreningens fastighet
är försäkrad genom Brandkontoret.

MARMORNS STYRELSE
Namn    Trapphusvärd  Telefon   Ansvarsområde
Bo Andersson   36 A+B   072–231 24 24  Ordförande
Elisabeth Palmgren  40 A+B   073–267 82 00  Vice ordf.
Karl-Axel Jonsson  44 D   073–339 41 51  Ekonomi
Björn Johnson   38 A+B   070–870 44 82  Teknik
Thomas Kvaernå   44 C   070–764 12 00  Boendemiljö
Mikael Dunker, suppl.  36 C+D   070–355 59 50  Information
Maria Eriksson, sekr.  36 F   070–240 20 87
Thomas Bergman   42 A+B   072–717 97 11
Håkan Sjöberg   44 A+B   073–324 08 59
Teo Ljungberg, suppl.  36 E   070–729 92 79
Anette Ekstrand, HSB-ledamot

VAD HÄNDER I FRÅGAN
OM STADSRADHUSEN
PÅ LUNDAGATAN? 
Planering hos byggnadsnämnden an-
gående byggnationen mellan övre 
och nedre Lundagatorna är försenad.

Just nu verkar det som att samrådshandling-
arna för de 17 stadsradhusen kommer sent 
i kvartal 4/2017. En intressegrupp i frågan 
är på väg att bildas. Kontakta Britt Liwf i 
Marmorn, port 40 A, om ni är intresserade av 
att delta: britt.liwf@gmail.com

MER PÅ FACEBOOK
En öppen grupp finns nu på Facebook med 
namnet ”Rädda Lundagatan”. Gruppen har 
samlat över 230 personer som intresserar sig 
för frågan.

BILDER FRÅN INSTAGRAM
Följ vad som händer i Marmorn!
@brfmarmorn

NOTISER
MÄRKNING & RENSNING AV CYKLAR
Datumet är framflyttat till 22 augusti.

RÖKFÖRBUD
Gäller på alla vädringsbalkonger i Marmorn. 
För allas gemensamma trivsel, var vänlig att 
respektera detta!

MC-PARKERINGEN
Numreringen klar. Betongplattan försenad.

CYKELPARKERING
Cykelsäsongen är i full gång vilket innebär att antalet cyklar 
på våra gårdar ökar. För att öka trevnaden på gårdarna är 
det väsentligt att våra regler för cykelparkering följs, använd 
cykelrummen och den stora mängd cykelställ vi har, det finns 
alltid lediga platser i dem.

Idag hittar vi cyklar som är ställda och ibland fastlåsta i våra trädgårds-
soffor, syrenträden, galler till källarfönster, på gräsmattorna bakom cykel- 
ställen, i trappuppgångar och i våra räcken. Det är inte tillåtet att ställa 
cyklarna på dessa ställen. Vi kommer att ombesörja att alla cyklar som är 
felparkerade flyttas. Måste vi kapa lås så kommer det att göras. Ett eventuellt 
kapat lås på en felparkerad cykel kommer inte att ersättas eller betalas.

       Hjälp oss att se till att se till att cyklarna ställs där de skall stå 
          och låt oss undvika flyttningar och låskapningar!


