
MARMORNBLADET
Nr. 4 - Årgång 29 - December 2022

HSB:s  BOSTADSRÄT TFÖRENING MARMORN

Ordförande har ordet
Snart Jul och Nytt År!

Trots allt det som förmedlas i media om ekonomiska 
bekymmer för Sveriges bostadsrättsföreningar
är vår ekonomiska situation i Marmorn fortsatt mycket 
god. Visst drabbas även vi av höjda räntor och
energipriser, men inte värre än att vi hittills inte har pla-
nerat några avgiftshöjningar.

När detta skrivs är det första ljuset tänt och det väcker 
en del tankar, så här kommer några
uppmaningar inför helgerna:

- Glöm inte att säga hej och/eller önska God Jul etc till 
era grannar.
- Se till att ytterdörrar och förrådsdörrar går i lås.
- Släpp inte in dem ni inte känner igen i våra utrymmen.
- Se till att hissdörrarna slås igen - det är inte lätt för 
alla med många trappor utan hiss.
- Vik ihop kartongerna i källsorteringsutrymmet.
- Levande ljus är trevligt men farligt!
- Se till att era brandvarnare fungerar.

Som boende i Marmorn är min reflektion att det här är 
(nog) den allra bästa bostadsrättsföreningen
och det är alla vi medlemmar som gör den till det. 
Låt oss gå in i ett nytt år med den känslan!

Hälsar Lasse

Välkommna till årsstämma!
Torsdag den 26 januari kl 19.00
Kristinehovs Malmgård

På stämman kommer vi bland annat behandla 
inkomna motioner, välja ledamöter och pre-
sentera årsredovisning. 

Stämmohandlingarna kommer att delas ut i 
början av januari. 

Efter stämman är det frågestund. Kaffe och 
bulle kommer kunna avnjutas under stämman.

Hoppas vi ses!

God jul 
och 

gott nytt år!
Önskar Styrelsen



MARMORNBLADET
HSB:s  BOSTADSRÄT TFÖRENING MARMORN

Marmorns styrelse
Det är viktigt att styrelsen vid behov kan kompletteras 
med bibehållen kontinuitet och att det då finns intres-
serade som vill komma med. Det är lärorikt och utveck-
lande för både den som vill skaffa sig erfarenheter och 
meriter men även för en erfaren föreningsmänniska. 
Du får chansen att ägna dig åt sådant som du tycker 
är viktigt inom ekonomi, boendemiljö, trädgård, teknik, 
information, som är fokusområden. 

Anmäl gärna intresse genom att höra av dig till någon 
av oss.

Valberedningen i november 2022

Leif Kroon, 36 F,  0708-622263 
Bo Andersson, 36 A, 0722-312424

Fasad- och fönsterbyte 42:an
Som ett led i föreningens långsiktiga underhållsplan fort-
sätter vi nu med att byta ut gamla och slitna fönster. Un-
der våren och sommaren 2023 kommer alla lägenheter 
i 42an att få nya fönster och ny fasad. Entreprenören är 
precis som vid förra bytet Lyel Fönstermontage. 

Vi hoppas att allt ska gå bra och smidigt utan att orsaka 
allt för mycket besvär för oss som bor här. 

Om du har några frågor eller funderingar kring fönster-
byte så får du gärna höra av dig till Theodor Kraft som 
är ansvarig kontaktperson i styrelsen.

Vattenläcka i källaren 44D
Måndagen den 31 oktober blev det stopp i en av-
loppsledning. Att det blev stopp beror sannolikt på 
att något annat än toapapper har spolats ner - ni 
har säkert sett avloppsspökkampanjen på stadens 
gator.

Det samlades mer och mer vatten i
avloppsrören och till slut började vattnet rinna ut i 
en renslucka i ett förråd i källaren, vilket på sätt
och vis var tur. Att få upp en massa vatten via golv-
brunnar på våning 1 och in i lägenheterna hade
förstås varit ännu värre.

Nu drabbades ca tio förrådsinnehavare av vatten i 
sina förråd – naturligtvis inget man önskar sig. Vi
lyckades redan samma eftermiddag/kväll kontakta 
samtliga och berätta om det inträffade.

Några reflektioner:
- Tack alla ni som frivilligt ställde upp och hjälpte till 
med att begränsa skadorna!
- Fastighetsskötare, spoljour och torkutrustning var 
på plats snabbt
- Nästan alla förrådsinnehavare var där 
omgående
- Om förvaring i källarförråden kan ske på hyllor så 
minskar ev framtida skaderisker
- Att det blev stopp beror sannolikt på att något 
annat än toapapper har spolats ner - ni har
säkert sett avloppsspökkampanjen på staden gator.
Den här gången hade vi ”tur” och nu hoppas vi att 
alla hjälps åt så att det inte händer igen.

Skotta balkongen
Du som har balkong ansvarar för att hålla den fri 
från snö. Kvarliggande snö kan skada balkongen 
och förkorta livslängden, så ta för vana att skotta 
efter större snöfall. 

Ta det försiktigt och kontrollera att det inte finns 
någon nedanför balkongen och att snön inte 
landar på grannens balkong.

Skicka ner hissen!
Var noggrana med att stänga igen hissdörren samt 
skicka ner hissen till bottenplan efter använding. Vi 
är flera i vår förening som är beroende av hissen.
Hjälp varandra!



Kolla din brandvanare!

Månadens FAQ
Jag ska resa iväg under julen, får jag hyra ut min 
lägenhet med Airbnb?
Nej! Korttidsuthyrning av lägenheten via sajter på nätet, 
är inte tillåtet. Minimiperiod för andrahandsuthyrning 
är 3 månader och måste godkännas av styrelsen. Mer 
information hittar ni på www.marmorn.se/boende/
andrahandsuthyrning/ 

Hur felanmäler jag?
Har ni upptäckt ett fel i fastigheten eller sett något som 
behöver åtgärdas? Felanmälan görs genom att skicka 
mail till: marmorn@fastighetsskotsel.se eller kontakta 
Fastighetsskötsel per telefon på 08-13 36 10 vardagar 
mellan 8-16.

Brandskydd
Styrelsen har under hösten gått igenom och 
uppdaterat föreningens rutiner för systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA). I och med det upp-
daterades vår SBA-policy, som nu finns public-
erad på hemsida. 

SBA är av yttersta vikt för våra medlemmars 
säkerhet men är också reglerat av lagen. Det är 
viktigt att alla medlemmar känner till och följer 
vår SBA-policy.
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Nu är det hög tid att testa din brandvanare! Att ha en brandvar-
nare är det absolut viktigaste för att skydda dig och ditt hem mot 
brand. Brandvarnaren ska pipa när du trycker in knappen. Om 
inte - byt batteri eller be fastighetsskötaren om en ny.

I december ökar brandrisken med 40%.

Tänk därför på att...
...släcka alla värme- och stearinljus när du lämnar hemmet.
....årets säkraste julklapp är brandfilt och brandsläckare!
...kontrollera att sladdar och kontakter till ljusslingor inte glappar.
...hålla utrymnigsvägarna fria så det är lätt att komma ut och att 
räddningpersonal kan komma in.
...en fungerande brandvarnare kan rädda liv!

Var rädda om er själva och era grannar i jul.

Ta hand om era cyklar
Var noga med att ställa din cykel på cykelparke-
ringen så den inte är i vägen för snöröjarna. Cykeln 
kan bli förstörd av plogen.

Om du inte använder din cykel dagligen, ställ in 
den i cykelrummet. Om du saknar nyckel till cykel-
rummet, kan du hämta en hos fastighetsskötaren 
mot mindre avgift. 



Postadress: HSB Brf Marmorn
Lundagatan 44 C
117 27 Stockholm 

Brev kan läggas i brevlådan till 
expeditionen i hörnet vid 44 C

E-post: styrelsen@marmorn.se
Hemsida: www.marmorn.se

KONTAKTA FÖRENINGEN FASTIGHETSSKÖTARE
Föreningen har en fastighetsskötare 
från företaget Fastighetsskötsel AB 
anställd på deltid. Expeditionen 
finns i hörnet vid 44C.

Besöks- och telefontid
Mån-fre 07:30 - 08:30
Telefon: 08-669 53 21

Arbetstid
Mån-fre 07:30 - 11:30

Felalmälan
Sker till Fastighetsskötsel AB
E-post: marmorn@fastighetsskotsel.se
Telefon: 08-13 36 10 
(vardagar 08.00-16.00)
Övrig tid kan meddelanden lämnas på 
telefonsvarare 08-669 53 21

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

AKUT SKADA 
Vid akut skada efter kontorstid.
Jourtelefon: 08-657 77 20

VID FEL PÅ HISSEN
Dygnet runt.
Telefon: 08-618 48 48

VID STOPP I SOPSUG
Kontakta fastighetsskötsel AB.
Kvällar/helger kontakta styrelsen 
eller er trapphusvärd.

OHYRA
Ring Anticimex.
Telefon: 08-19 00 30
Tala om var ni bor samt att förening-
en är försäkrad genom Brandkon-
toret.

Lars Malm (44C)
Björn Johnson (36F)
Susanna Hummerhielm
Karl-Axel Jonsson (44D)
Thomas Kvaernå (44C)
Peter Annamatz (44D)
Deirdre Parr (36F)
Theodor Kraft (38B)
Farnaz Mir (38B)
Linn Jansson (38A)
Kim Byström (40B)
Jonas Erkenborn

MARMORNS STYRELSE

073-153 20 48
070-870 44 82
070-441 12 24
073-339 41 51
070-764 12 00
076-430 61 11
073-268 75 15
073-655 68 22
070-604 04 58 
073-536 12 69
073-051 72 09
010-442 12 12

Ordförande
Vice ordförande + teknik
Sekreterare
Ekonomi
Boendemiljö
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
HSB-ledamot

-
38 A + B
-
44D + hyreslokaler
44C
36 E + F
36 A + B
44 A + B
36 C + D
40 A + B
42 A + B
-

Namn Ansvarsområde Trapphusvärd Telefon
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