
Ordföranden har ordet 
 

Coronapandemin påverkar inte styrelsens arbete speci-

ellt mycket. Då vi inte kan ha våra styrelsemöten fysiskt 

i styrelselokalen, så har vi dem istället digitalt via våra 

datorer. Det fungerar bra och vi har utan problem kun-

nat handlägga alla ärenden hittills. Även nästa styrelse-

möte, den 8 juni, kommer vi att hålla digitalt. 

Kontakterna med våra entreprenörer, fastighetsskötsel, 

fasadrenovering, fönsterrenovering och kontakter med 

er boende har hittills fungerat helt ok. Om det är någon 

medlem som inte vill ha entreprenörer i lägenheten så 

lånar vi, utan kostnad, ut en gästlägenhet. Med andra 

ord, hör av er som vanligt via mejl eller telefon om ni 

undrar över något eller behöver ha något utfört.  

Ett ganska stort arbete just nu är att snygga upp namn-

skyltarna på dörrar och på namntavlan i entréerna. Vi 

kommer också att begära att extralappar och liknande 

tas bort från lägenhetsdörrarna. Vi avser att montera 

nya namn- och anslagstavlor i trapphusen. 

Nu är alla trädgårdsmöbler utställda så att ni kan njuta 

av vår fina gård, klippningen av gräsmattorna har också 

startat. Hundar bör inte gå på gräsmattorna då de ofta 

kissar där och det uppmuntrar andra hundar att göra 

samma sak på samma plats, vilket leder till fula märken 

på gräset. 

Just nu håller vi på med att fastställa ett större antal 

underhållsreparationer. En ny torktumlare i 44:an är 

redan beställd, gångjärnen på samtliga portar skall re-

pareras och laddstation till el-bil kommer att monteras. 

Bland förslagen finns läggning av ny asfalt på gårdsvä-

garna, fönsterbyten på gårdssidan på 44 C-D, hörnrepa-

rationer på balkongbalkarna, utredning av solcellspro-

jekt, målning av fasaderna på soprummet och nya gräs-

mattor framför 36 C-F och 44 C-D. Slutligt beslut angå-

ende omfattning på detta sker senast i augusti. 

Nu hoppas jag att ni klarar er från corona, och om ni 

trots allt råkar illa ut, så kan 

vi förhoppningsvis hjälpa er 

med de behov som uppstår.  

 

Glad sommar! 

Bosse 
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Årets cykelrensning  
Nu har vi märkt alla cyklar på gården och i cykelrummen 

med svart buntband. Ta bort buntbandet om du vill ha 

kvar din cykel! De cyklar som har sitt buntband kvar i 

slutet av juni kommer att flyttas till baksidan av 36F.  

 

Cyklar som ingen gör anspråk 

på kommer sedan att fraktas 

bort under oktober månad.  

Skärpning i GROVSOPRUMMET! 

Alla måste hjälpas åt att hålla snyggt i soprummet! 
  

Nu i Coronatider är det många som handlar mer på nätet, 

jobbar hemifrån och många som städar och rensar 

hemma och i förråden. Det gör att det blir mer grovsopor 

än vanligt och då blir det ännu viktigare att vara noga 

med att allt tar så lite plats som möjligt.  
 

Vi har kontaktat Suez med önskemål om tätare tömning-

ar, men de kan inte hjälpa oss med det i nuläget. Så vi 

måste hjälpas åt att göra det bästa av situationen. 
 

Ställ aldrig sopor i kassar på golvet. Sophämtarna tar inte 

hand om detta, och i värsta fall vägrar de gå in om det 

ligger för mycket skräp på golvet. De kan också vägra att 

ta med sig överfulla kärl och då blir problemet ännu 

större!  
 

Vår fastighetsskötare städar regelbundet och ställer fram 

tomma kärl, men det räcker inte. Så vik ihop kartonger-

na, tryck till plastförpackningarna och släng dina grovso-

por i rätt behållare så slipper vi se bilder som ovan.  



Våra Kändisar! 

 

Siri Derkert, en känd konstnär med stark personlig-

het och expressionistisk stil har visserligen inte bott i Mar-

morn, men hon har skapat den vackra takmålningen i 44D. 

Hon är kanske mest känd för utsmyckningen av Öster-

malmstorgs tunnelbanestation där hennes verk med tema 

”Kvinnosaken, freds- och miljörörelsen” är blästrat i be-

tongen på väggarna.  

 

Elin Wägner köpte en övernattningslägenhet i Mar-

morn när föreningen bildades. Hon var en av Sveriges mest 

kända romanförfattare och en av kvinnorörelsens och 

fredsrörelsens frontfigurer. Mest känd är hon kanske för 

sin kamp för kvinnlig rösträtt.   

 

Rikard Wolff, en av Sveriges mest mångsidiga artis-

ter bodde i Marmorn innan han gick bort 2017. Han var 

mycket omtyckt som skådespelare inom teater och film, 

och även känd som sångare och tolkare av Edith Piaf.  

 

Ulf Lundell, som också har kallats ”Vår tids national-

skald” bodde på Lundagatan 44 (sannolikt 44B) som barn 

(1949-1958).  Det märks till exempel i sången ”Lejon på 

Gotland” som inleds med texten ”Där nere på gatan, gick 

en pojke en gång, på väg till skolan i Maria. Han kom från 

Lundagatan, gick backen ner, förbi Skinnarviksgränd…”.  

Historiska omgivningar in på knuten - Skinnarviksberget 

Skinnarviken var en liten vik i Södra Bergen där 1500– och 1600 talets skinnare bodde (folk som arbetade med skinn). De var 

förvisade hit långt ut på landet eftersom deras verksamhet luktade så illa att ingen stod ut med att bo i närheten. Redan 1646 

finns området omnämnt som “nerdher weedh Siöstrandhen Östan om Skjinnare wijken” och namnet "Skinnarviksberget" har 

funnits sedan 1636. 
 

Skinnarviksberget är Stockholms högst belägna naturliga utsiktspunkt, 53 meter över havsytan och redan på 1800-talet ett 

populärt utflyktsmål på sommaren, både dag och natt. Här hade arbetarfamiljer picknic på söndagarna och fester på nätter-

na. I de små husen i området runt berget bodde främst hantverkare och industriarbetare.  
 

En person som hade lite mer resurser var Jakob Martin Titz. Han var fånggevaldiger 

(vakt vid transporter av fångar) och ägde flera gårdar runtom på berget. 1824 lät han 

bygga en egen ”fåfänga” (lusthus) som finns kvar på Gamla Lundagatan 14. I början av 

1900-talet bodde 13 personer i det lilla huset. I området runt Yttersta tvärgränd och 

Gamla Lundagatan finns flera bevarade hus från 1700– och 1800-talen.   
 

På 1600-talet fanns också en kvarn på Skinnarviksberget, Mårten Sommes Kvarn, även 
kallad Skinnarviks kvarn. Den låg ungefär där Ludvigsbergsgatan 21 ligger idag och för-
svann någon gång mellan 1840 och 1879, oklart hur.   

              Grattis  

Missa inte! 
 

Missa inte Marmornbladet nr 2, 2005—vår historieutgåva till Marmorns 75-årsfirande! Där kan du läsa mer om Siri Derkert 

och Elin Wägner. Gå in på vår hemsida www.marmorn.se och ladda ner den! 
 

Ett annat tips är boken ”Kvarteret Marmorn—I Wallanders funkishus på Södermalm i Stockholm” av Ulla Ljungdahl. Det är en 

personlig och otroligt intressant läsning för alla som bor i Marmorn eller är intresserade av funktionalismen!  Den finns att 

köpa på Adlibris och Bokus för den som är intresserad. 

Brf Marmorn bildades den 17 maj 1930, samma år som det första huset stod klart. Arki-

tekt var Sven Wallander, som även var en av HSB:s grundare och senare även chefsarki-

tekt och VD.  Våra hus är blåklassade, den högsta kulturhistoriska klassificering som 

finns. De är byggda i funktionalistisk stil och är så kallade ”tjockhus” med trapphus i 

mitten och små lägenheter som oftast bara har fönster åt ett håll. På detta uppslag har 

vi samlat lite intressant och annorlunda fakta om husen och föreningen.   



Visste du att… 

...det inte var självklart med badrum när Marmorn byggdes. Sven Wallander fick kämpa hårt 

för att få bygga badrum i varje lägenhet. ”Inte behövde hantverkare och vanliga människor 

tvätta sig så ofta att de behövde badrum” var den allmänna uppfattningen år 1930! 

...anledningen till att vi har så små kök i Marmorn är att man vid den tiden trodde att människor i framtiden skulle ersätta 

måltider med ett näringspiller! Stora kök ansågs dessutom vara farliga för barnen och man ville inte att folk skulle sova i 

köket och hyra ut sovrummet, vilket inte var ovanligt på den tiden.  

... Sven Wallander var först i Sverige med att bygga sopnedkast, han fick patent på det 1934. I Berlin hade man dock sop-

nedkast redan 1912. Vårt sopsugssystem installerades 1985 och är ett av de första systemen som togs i bruk i Stockholm. 

...kyl- eller isskåp (frys) var inte standard i lägenheterna och från början fanns det ingen el i köket eftersom man inte be-

hövde några elektriska apparater där. Däremot hade varje lägenhet ett uttag för centralradio som kunde förses med extra-

uttag så att man kunde höra radio i varje rum. Det finns fortfarande lägenheter som har kvar själva uttaget (ej i bruk).  

...1933 köpte Brf Marmorn in en dammsugare för 243,04 kr (knappt 8 000 kr idag) som hyrdes ut till lägenhetsinnehavar-

na. Detta var mycket uppskattat av husmödrarna, som i hög utsträckning hade huvudansvar för hem och barn.   

...cykelrummet vid 36A och grovsoprummet var från början ventilerade piskrum, så att man slapp piska mattorna på går-

den och damma ner utemiljön.  

...på Lundagatan 38 låg det en gång en Konsumbutik. Skylten finns kvar och ska om möjligt renoveras och sättas upp i nå-

got av våra gemensamma utrymmen. 

...på översta våningen på 42:an låg en populär förskola, då kallat lekstuga. Tanken var att barnen skulle komma upp i solen 

och få frisk luft samt skyddas från den farliga trafiken på gatan. Därför är översta våningen omgärdad av en terrass, så att 

de kunde leka utomhus. I lokalerna fanns också ett ”nattis” med en barnsköterska, som tog hand om barnen om föräldrar-

na jobbade natt.    

 … en liten lägenhet i Marmorn kostade c:a 1 500 kronor 1931, vilket motsvarar c:a 47 000 kronor idag. Samma år kostade 

en liter mjölk ungefär 18 öre. 

Våra hus blev klara i etapper och hade inte samma numrering då som de har idag 

Färdigställdes år 1930 

Uppgång 1—4 som blev 44A— D 

Uppgång 5—6 som blev 42A— 42B  

Detta hände också 1930: 

Planeten Pluto upptäcktes 

En TV-sändning visades för första 

gången på bion Röda Kvarn 

Var tolfte svensk hade telefonabon-

nemang 

Färdigställdes år 1931 

Uppgång 7—12 som blev 36F— A 

Detta hände också 1931: 

Empire State Building invigdes 

30-tals depressionen kulminerar och 

flera banker i USA går i konkurs 

Den amerikanske gangstern Al  

Capone döms till 11 års fängelse för 

bland annat skattebrott 

Färdigställdes år 1932 

Uppgång 13—14 som blev 38A—B 

Detta hände också 1932: 

Per Albin Hansson (s) blev statsmi-

nister och började bygga folkhemmet 

Ivar Kreuger tog sitt liv i spåren av fi-

nanskrisen, vilket ledde till begreppet 

”Kreugerkraschen” 

Affärskedjan Tempo grundades 

Färdigställdes år 1939 

Uppgång 15A—15B som blev 40A—B 

Detta hände också 1939: 

Hitler invaderade Polen och startade andra världskriget 

Batman gjorde entré i serietidningen Detective Comics. I Sverige hette han Lä-

derlappen 

Eriksdalshallen på Södermalm invigdes 

 90 år 17 maj 2020  



MARMORNS STYRELSE 

Namn Trapphusvärd Telefon Ansvarsområde 

Bo Andersson (36A) .................. . ............................... 072-231 24 24  ....... Ordförande 

Björn Johnson (36F) .................. 38 A+B .................... 070-870 44 82 ........ Vice ordförande och teknik 

Susanna Hummerhielm (44A) ... . ............................... 070-441 12 24 ........ Sekreterare 

Elisabeth Palmgren (44D) ......... 40 A+B .................... 073-267 82 00 ........ Administration och information 

Karl-Axel Jonsson (44D) ........... 44 D+hyreslokaler .. 073-339 41 51 ........ Ekonomi 

Thomas Kvaernå (44C) ............. 44 C ........................ 070-764 12 00 ........ Boendemiljö 

Peter Annamatz (44D) .............. . ............................... 076-340 61 11 ........ Ledamot 

Ylva Hammarsten (38A) ............ 42 A+B .................... 070-295 19 17 ........ Ledamot 

Deirdre Parr (36F) ..................... 36 A+B .................... 073-268 75 15 ........ Ledamot 

Theodor Kraft (38B) .................. 44 B ........................ 073-655 68 22 ........ Suppleant 

Farnaz Mir (38B) ....................... 36 C+D ................... 076-508 18 42 ........ Suppleant 

Claes Nilsson (42B) .................. 44 A ........................ 072-328 48 38 ........ Suppleant 

Anette Ekstrand ......................... . ............................... 010-442 10 18 ........ HSB-ledamot  

KONTAKTA FÖRENINGEN 

Postadress: HSB Brf Marmorn, 

Lundagatan 44 C 

117 27 Stockholm 

Brev kan läggas i brevlådan till ex-

peditionen i hörnet vid 44 C.  

 

e-post: styrelsen@marmorn.se 

Hemsida: www.marmorn.se 

www.facebook.com/brfmarmorn 

Instagram @brfmarmorn  

 

FASTIGHETSSKÖTARE 

Föreningen har en fastighets-

skötare på deltid från Fastig-

hetsskötsel AB. Expeditionen finns 

i hörnet vid 44 C 

 

 

Besöks- och telefontid 

Måndag – fredag  
07:30 – 08:30 
Telefon 08-669 53 21. 

Arbetstid 

Måndag – fredag 07:30–11:30. 

Felanmälan 

Sker till Fastighetsskötsel AB  
e-post: 
marmorn@fastighetsskotsel.se 
Telefon: 08-13 36 10 på vardagar  

mellan 8 – 16. 

HSB:s medlemsservice 
(avier, medlemskap mm) 
Telefon 010-442 11 00 
www.hsb.se/stockholm/ 

 

 

Akut skada efter kontorstid 
Ring jourtelefon  
08-657 77 20 
 

Vid fel på hissen 

Dygnet runt, telefon: 08-618 48 48 

 

Vid stopp i sopsugen 

Kontakta Fastighetsskötsel AB. Kvällar 

och helger mailar du styrelsen eller 

kontaktar din trapphusvärd 

 

Ohyra 

Ring Anticimex på telefon 

08-19 00 30. Tala om var du bor samt 

att föreningens fastighet är försäkrad 

genom Brandkontoret  

  

Ny ordförande i musikföreningen 
Musikföreningens nye ordförande 
heter Svante Guterstam.  
Är du intresserad av att spela?  
Kontakta Svante på  
070-586 48 48 

Elsparkcyklar 
Elsparkcyklar ska inte parkeras på gården, utan ställas på ga-
tan utanför Marmorns gård. Detta för att de lätt ska bli 
hittade och hämtade av respektive leverantör!  
 

Tyvärr ligger de alltför ofta slängda på gården, med risk för att 
de inte hittas av transportören.  
 

De utgör också en 
risk att någon snubb-
lar över dem och 
skadar sig.  
 

Inte ok!   
 
Vanliga 
cyklar ställer du som 
alltid i cykelställ eller 
cykelrum och inte på gräsmattan eller på gården! De får inte 
kedjas fast någon annanstans än i cykelstället.  

   

Den 8 september 2020 går 

Comhem över till att endast 

sända sina tv-kanaler helt digitalt, och 

de analoga kanalerna, inklusive FM-radio 

via tv-uttaget utgår.  

 

 Du kan ändra till digital-tv redan nu för att se tv-kanaler 

med bättre kvalitet. Det görs oftast genom att ändra in-

ställningarna på tv:n eller med en enkel kanalsökning.  

 

Mer information och instruktioner finns under kundser-

vice på Comhems hemsida www.comhem.se. Du kan 

också ringa dem på telefonnummer 90 222. 

Tyvärr blev vi tvungna att ställa in alla vårens evenemang på 
grund av Corona, men vi återkommer till hösten med nya idéer!  

Nu önskar vi alla en riktigt 

GLAD SOMMAR! 


