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MARMORNBLADET

BYTE AV STADGAR I BRF MARMORN
Lagen om ekonomiska föreningar har från och med den 1 juli 2016 
justerats i vissa avseenden.

Vissa av dessa ändringar påverkar bostadsrättsföreningar eftersom en bostads-
rättsförening i vissa avseenden styrs av lagen om ekonomiska föreningar. Dessa 
ändringar är bland annat inom vilken tidsram styrelsen ska tillhandahålla års-
redovisningen innan stämman, kallelsen till stämman etc. Enligt övergångsbe-
stämmelsen till lagändringen ska styrelsen lägga fram förslag till ändring av 
stadgarna till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 (om stadgarna 
inte uppfyller de krav som ställs i den justerade lagen).

HSB Brf Marmorn i Stockholms stadgar är relativt gamla och överensstämmer 
inte i alla avseende med de krav som ställs i den nya lagen om ekonomiska 
föreningar. Mot denna bakgrund  kommer styrelsen att lägga fram ett förslag 
till nya stadgar på föreningsstämman efter årsskiftet och rekommendera fören-
ingsstämman att anta dessa stadgar. Ytterligare information kommer i kallelsen 
till föreningsstämman.

•ORDFÖRANDEN HAR ORDET•

Ja, nu är det dags att summera det 
som hänt den sista tiden och som 
kommer att hända i början på nästa år.
En av de förändringar som nyligen 
utförts är en total omläggning av sten- 
trappan mellan 36A och Lundgatan. 
Bakgrunden till detta är att den gamla 
trappan började på att bli lite ”farlig” 
att gå i, då vissa stenar hade lossnat. 
Utseendet har också blivit lite bättre. 
Vi har ökat antalet ljuskällor på våra 
gårdar, men denna utbyggnad är ännu 
inte slutförd – fler ljuspunkter kommer 
att installeras. Vi kommer också 
att byta ut samtliga lysrör i källar-
gångarna till LED, vilket ger mycket 
bättre ljus med klart lägre kostnader.

Vårt nästa stora projekt är utbyte av 
fönster i ca 50% av hus 44, fasaden 
mot Skinnarviksringen och Lundagatan.

Vintern med snöfall är förmodligen 
på väg vilket tyvärr kan förorsaka 
vissa störningar på morgontimmarna, 
då traktorer arbetar på gården. 
I det avtal vi har med vår snöröjnings- 
entreprenör ingår att snöröjning och 
sandning skall på våra gårdsvägar 
skall vara klart kl 06.00, detta för att 
undvika halkolyckor då de flesta går 
till sina jobb mellan 7 och 9.

Då vi ökar antalet projekt behövs 
fler resurser i styrelsen för att kunna 
hantera dessa. Vi hoppas att vissa av 
er har ett intresse att delta i vårt sty-
relsearbete. Om du vill delta i styrel-
searbetet eller känner till någon som 
du tycker skall gå med i styrelsen ta 
då kontakt med valberedningen.

Den 12/12 hade vi vårt traditionella 
glöggparty, där vi gladdes åt antalet 
besökare och möjligheten att träffa 
er och ta del av tankar och åsikter. 
Det finns ingenting som är så bra 
som att lyssna till er, det skapar idéer 
som vi i många 
fall kan använda 
i våra projekt i 
framtiden.

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!

/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

God Jul tillönskas alla i Marmorn!

VILL DU HA MAIL
FRÅN FÖRENINGEN?
Vi skickar bara ut sådant som är 
relevant för dig som boende,
inget annat. Anmäl din mailadress 
på vår hemsida:
marmorn.se/boende/mail

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
25 JANUARI 2018
Kristinehovs Malmgård kl 19.00
Adress: Kristinehovsgatan 2



Vårt största projekt under 2017 är utbytet av 
Marmorns värmecentral. Vi har installerat sju 
stycken högeffektiva värmepumpar och fem 
ackumulatortankar som lagrar energi, då den 
inte kan användas för stunden.

Vi har också installerat en s.k. avgasare som tar bort 
syret ur vattnet. Den används till att föra värmen till era 
radiatorer (element). Detta gör att rören och radiatorerna 
inte angrips av rost i samma takt som om syrehalten har 
haft samma nivå som tidigare. För att distribuera det 
varma vattnet till era hus har vi installerat ett helt nytt 
rörsystem i själva värmecentralen men inte i husen.

Värmen styrs via datorer och vi kan även fjärrstyra 
hela systemet. Den nya värmecentralen kommer att ta 
ca 80% av vårt värmebehov från Telias stora datorhall 
som ligger i berget under oss. Detta är en ökning med 
fyra gånger från tidigare nivå. Energin som vi får från 
Telia kostar oss ingenting då Telia vill att vi tar hand 
köldmediet som kyler ner deras mycket värmealstrande 
datorer. Telia har till och med bekostat ”transportvägar-
na” till vår värmecentral.

Vi har också installerat temperaturgivare i 30 lägenheter, 
speciellt gavellägenheter och lägenheter med två eller 
tre ytterväggar, som är mest utsatta för vädrets påver-
kan. Med denna information som underlag kan vi styra 
systemet på ett förhoppningsvis balanserat sätt – bra 
värme men också bra ekonomi. Det är lite tidigt att vär-
dera hur våra värmekostnader sjunker men i de två må-
nader som systemet har varit i drift ser vi en mycket klar 
sänkning av kostnaden.

Då detta nya system inte kan stå för 100% av vår totala 
förbrukning, vid kall väderlek, så ”toppar” vi detta med 
energi från fjärrvärmesystemet som Fortum levererar.

NY VÄRMECENTRAL
– NY VÄRMEEKONOMI

Installation och start av värme- 
centralen har i stort sett gått 
enligt plan, men distributionen 
till ett fåtal lägenheter har 
störts av flödesproblem i vissa 
stammar och ventiler som har 
slammats igen av rost etc, 
som tyvärr rivs loss från 
väggarna i våra gamla rör. Vi 
har därför startat ett projekt 

med mycket hög prioritet som snarast möjligt skall reglera dessa 
ojämnheter i flödet så att störningarna försvinner. Målsättningen är 
att värmen i lägenheterna ska ha ett medelvärde på ca 21 grader.

Målsättningen
är att värmen i
lägenheterna

ska ha ett medel-
värde på cirka

21 grader.

KÄLLARINVENTERING
Ungefär vart femte år har styrelsen genomfört en 
inventering av förråden som tillhör lägenheterna. 

Orsakerna till detta är bland annat att många lägenheter har 
bytt ägare och våra dokument måste uppdateras. En del har 
flyttat men inte tagit med sig det som förvarats i deras förråd. 
Ett antal förråd har också ”ockuperats” så att några lägenhets- 
innehavare för närvarande inte har tillgång till något förråd.

Vi har under hösten delat ut frågeformulär vid ett flertal tillfällen 
för att få ett aktuellt underlag. Många har svarat, men fortfarande 
har cirka 80 (!) lägenhetsinnehavare inte svarat. Var vänlig ge 
oss den information som vi har frågat efter – det enklaste sättet 
är att maila till: styrelsen@marmorn.se

Det är tråkigt för oss att behöva säga att får vi inte svar som 
fastställer vem som disponerar förråden, så blir vi tvungna att 
klippa låsen och röja ur dem så att de kan användas av de som 
inte har något förråd.

Vi hoppas att vi inte behöver gå till väga på detta sätt.

Ett antal förråd 
har ”ockuperats” 
så att några
lägenhetsinne-
havare inte har 
tillgång till
något förråd.



TÄNK PÅ MILJÖN!
Tack för att du bidrar till att minska 
mängden sopor genom att exempelvis
slå ihop kartonger av wellpapp, i soprummet.

Glas får inte kastas i sopnedkasten eftersom
det förstör sopsugen = dyra kostnader för oss.
Miljöfarligt avfall såsom aerosolburkar och 
målarfärg får inte kastas i soprummet, utan 
måste lämnas till någon av stadens miljö-
stationer. Du hittar adress och öppettider här:
stockholmvattenochavfall.se/miljostation

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

NY I MARMORN?
Grattis! Du bor i en av HSB Stockholms största 
och äldsta bostadsrättsföreningar.

Funkishusen ritades av arkitekt Sven Wallander och 
byggdes av HSB. Kort därefter bildades föreningen 
och året var 1930. Idag har husen s.k. blå märkning, 
den högsta kulturhistoriska klassificeringen som går att få.

Styrelsens långvariga mål med bostadsrättsföreningen 
Marmorn är att bibehålla och upprusta efter behov, 
enligt den ursprungliga stil som rådde under 1930-talet. 
Detta kan man exempelvis se på den trapphusmålning, 
belysning och utemiljö som råder inom området.

På vår hemsida www.marmorn.se hittar du det mesta som 
du kan tänkas behöva när du söker information – här kan 
du läsa om hur vi arbetar med boendemiljö, ekonomi, våra 
gemensamma lokaler, vilka regler som gäller för ljudnivå 

och mycket annat. Du 
hittar också blanketter 
som måste användas 
innan du påbörjar större 
renoveringsarbeten etc. 
Är du osäker, kontakta 
styrelsen – vi finns här 
för dig och dina frågor.

Varmt välkommen
till Brf Marmorn!

Mer ljus på våra 
gårdar och en 
omläggning av 
stentrappan är 
några exempel på 
hur vi arbetar med 
säkerhet i Marmorn.

På vår hemsida
www.marmorn.se
hittar du det mesta 
som du kan tänkas 

behöva när du
söker information.

Upplev de vackra trapphusen med sina unika målningar!

Kom ihåg att
släcka ljusen
och se till att
byta batteri
i brandvarnaren!
Har du ingen brand-
varnare, kontakta oss
så får du en sådan!



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.
Kvällar och helger mailar du styrelsen 
alt. 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

TEKNIK, JURIDIK &
ADMINISTRATION

Leif Kroon, 36 F  Karin Jansson, 36 A  Lars Malm, 44 C
070–862 22 63  070–514 22 17  073–437 47 17

Brf Marmorn söker medlemmar som vill
engagera sig i styrelsen och har

kompetens inom följande områden:

Det är lärorikt och utvecklande för den som vill skaffa sig 
erfarenheter och meriter, även för en erfaren förenings-
människa. Du lär känna föreningen, hur den sköts och får 
chansen att ägna dig åt sådant som du tycker är viktigt.

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

Valberedningen i december 2017


