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Ordföranden har ordet

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!
önskar Styrelsen

VI BEHÖVER DIG!
Vill du vara med och påverka ditt boende och bidra med din kunskap för
att göra vår förening ännu bättre?
Att vara med i styrelsen är ett viktigt, intressant
och lärorikt uppdrag!
Intresserad? Hör av dig till:
Leif Kroon, 36 F, 070–862 22 63
Lars Malm, 44 C, 073–437 47 17

Vi ändrade lite på mängden av vår information i
informationsmötet i oktober. För att ni skulle få
mer tid att ta upp de frågor som ni funderade över
så minskade vi lite på vår genomgång. Efter mötet
fick vi många trevliga kommentarer om detta.
Och, det som vi upplevde som mycket trevligt var
att vi faktiskt fick mer frågor än tidigare av er! En
annan positiv sak var att vi faktiskt hade fler nyinflyttade besökare än vi haft tidigare, TOPPEN!
Under hösten har vi fått många synpunkter på att
vissa låsta dörrar, tex i soprummen och tvättstugorna och några entrédörrar, har varit svåra att
öppna med era nycklar. Med detta som bakgrund
har vi bytt ett större antal låskolvar och nivån har
blivit klart bättre. Men, i vissa fall kvarstår problemet – det beror i många fall att den aktuella nyckeln är sliten. I de flesta fall som detta händer beror
det på att vissa av er har låtit göra nycklar hos skomakare och dylikt. De har inte samma kvalité som
ASSA-nycklarna. Om ni har ett sådant problem låt
vår engagerade låssmed Hornsplans Lås på Ringvägen göra en ny nyckel.
Vissa arbeten som kommer att utföras nästa år är
renovering, trälagning och målning, av de norra
fönstren på 44:an och renovering av fasaden och
fönstren på plan 5 i 42:an.
Snart har vi årsstämman, en mycket viktig åtgärd
på stämman är att utse de personer som skall ingå
i styrelsen nästa år. Jag hoppas verkligen att du
har intresse att vara med i vårt styrelsearbete, om
det är så, kontakta vår valberedning, Leif Kroon
och Lars Malm. Att sitta i styrelsen ger mycket
kunskap i framtidsfrågorna i vår förening och vi vill
gärna ha dina synpunkter
på hur Marmorn skall hanteras.

På stämman kommer vi bland annat behandla inkomna motioner, välja ledamöter och presentera
föreningens årsredovisning. Stämmohandlingar
kommer att delas ut i början av januari.

Jag önskar er alla en underbar julhelg så ses vi på
stämman i januari!

STÄNG HISSDÖRRARNA OCH SKICKA NER HISSEN
Använder du hissen? Glöm inte att stänga hissdörrarna ordentligt och
skicka ner hissen till entréplan när du har åkt upp.
Gör en rutin av att alltid kontrollera att hissdörrarna är ordentligt
stängda. Annars blir hissen stående och kan inte åka och hämta nästa
person, vilket kan bli ett stort problem om man har svårt att gå i trappor , tunga kassar eller om man har rollator eller barnvagn med sig.
Vi kommer även att snygga till skyltarna inne i hissarna inom kort, så att
de syns bättre och påminner oss om att skicka ner hissen.
Kontrollera dörrarna och skicka ner hissen — bli en vardagshjälte!

TVÄTTSTUGORNA
Tvätt och tvättstugorna är ett ämne som berör de flesta. Vi vill därför informera om att tvättstugan i
44:an nu är ommålad så att den är fräschare och trevligare att använda. Vi ska också göra en grovstädning av rör, avlopp och maskiner i bägge tvättstugorna. Vi hoppas därför att alla tänker på att hålla fortsatt rent och lämna de maskiner ni använt rena och snygga.
Kvarglömd tvätt?
Glöm inte att ta reda på er tvätt. Kvarglömda kläder, lakan mm rensas bort var 14:e dag. Om ni saknar
något kan ni kontakta fastighetsskötaren, som förvarar kvarglömda saker i ytterligare två veckor på sin
expedition i 44C.
Glöm inte att felanmäla trasiga maskiner
En annan viktig sak att tänka på är att göra en felanmälan så fort ni märker
att en maskin inte fungerar. Det bästa sättet att göra en felanmälan till
Fastighetsskötsel är att skicka ett mail till: marmorn@fastighetsskotsel.se.
Naturligtvis går det också bra att lägga en lapp i brevlådan vid fastighetsskötarexpeditionen till vänster om porten till 44 C. Det gör ingenting om
det kommer in flera anmälningar om samma maskinfel, bättre en gång för
mycket än inte alls! Huvudsaken är att fastighetsskötaren får vetskap om
att en maskin är trasig och kan kontakta Electrolux, som vi brukar få bra
service av. Ibland kan det dröja lite innan maskinerna blir lagade vilket
brukar bero på att det är leveranstid på reservdelarna.

STÅR DIN CYKEL UTE OCH
FRYSER?
Glöm i så fall inte att ställa in den ordentligt i
ett cykelställ eller i något av cykelrummen under vintern. Risken är annars stor att den står i
vägen för snöröjarna och att den blir skadad eller förstörd vid plogning/skottning. Har du ingen nyckel till cykelrummen kan du hämta en
hos fastighetsskötaren mot en mindre avgift.

INSNÖAD PÅ BALKONGEN?
För balkongägare gäller att man själv ansvarar för att
hålla sin balkong fri
från snö. Detta för
att kvarliggande snö
helt enkelt skadar
balkongen och därmed förkortar dess
livslängd.

HÄRLIGA DECEMBER!
Äntligen får vi tända ljusen, julpynta, dricka glögg, krypa upp i soffan
och mysa inne i värmen!
Men tyvärr är december även månaden med flest bränder i Sverige.
Tänk på att…
...kolla brandvarnaren! Kontakta fastighetsskötaren om du behöver en ny!
...brandsläckare och brandfilt är livräddare!
...släcka alla stearinljus innan du lämnar lägenheten, även värmeljus!
...kolla att sladdar och kontakter till ljusslingor inte är skavda eller glappar

VÅGA FRÅGA VEM DU SLÄPPER IN!
Vi har märkt att det kommer in obehöriga i grovsoprummet och även i våra
entréer. Det innebär både att risken för inbrott och skadegörelse ökar och
att våra medlemmar känner sig otrygga. Det är därför mycket viktigt att vi
inte sprider koder eller nycklar till obehöriga!
Håll också uppsikt och våga fråga när du ser någon främmande som går in i
entré eller soprum. Det brukar vara ganska uppenbart när det är någon utomstående som står och väntar på att få komma in eller frågar om koden.
VÅGA FRÅGA! Du kan förhindra ett inbrott—eller lära känna en ny granne!

NY I MARMORN?
Grattis och välkommen till vår fina förening!
Du bor i en av HSB Stockholms största och äldsta bostadsrättsföreningar. Våra hus ritades av arkitekt Sven Wallander, som även ritade ett av kungstornen på Kungsgatan och som uppfann sopnedkastet. Bygget av Marmorn
pågick från 1930 till 1942 och det sista huset som blev klart var nr 40. Idag är husen blåmärkta, vilket är den
högsta kulturhistoriska klassificeringen som går att få. Det innebär att vi ska bevara Marmorns utseende och kulturhistoriska värde.
Styrelsens mål är att bibehålla och upprusta efter behov,
och 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 lägger vi upp information
om våra fastigheter och boendefrågor så att den ska vara
lätt att hitta. Där finns det mesta inklusive en sektion som
heter Nyinflyttad med övergripande ”bra att veta” information. Är du osäker på något, kontakta styrelsen – vi finns
här för dig och dina frågor. Och tipsa oss gärna om ytterligare information som borde publiceras på hemsidan.
Varmt välkommen till Brf Marmorn!

GRANEN SOM FÖRSVANN
Vi har fått många frågor om varför granen norr om 36 E har tagits bort. Orsaken är att den var angripen av granbarkborrar vilket innebär att den börjar ruttna inifrån och riskerar att falla om det blir
hårda vindar. Då den stod nära vår fastighet, beslutades i samråd med Stockholms Stad att den skulle fällas innan något allvarligt inträffade. Det var synd att förlora trädet, men risken var för stor och nu har vi även fått en
ökad utsikt mot Riddarfjärden.

HÅRT SLAGLJUD VID STÄNGNING AV ENTRÉDÖRRARNA
Ibland slår entrédörrarna igen för hårt, vilket kan vara störande både för närliggande lägenheter och för er som
går ut och in. Det beror på att dörrstängaren påverkas av förändringar i yttertemperaturen. Fastighetsskötaren
försöker justera stängkraften men det går inte att göra detta varje dag då det är mycket tidskrävande.
Vi har också försökt med att sätta gummilister och liknande för att dämpa slagkraften mot
dörrkarmen, men eftersom det inte går att justera detta på en perfekt och bestående nivå
har vi valt att prioritera att dörren stängs vid alla tillfällen, vilket tyvärr ibland ger ett högt
stängningsljud. Vi beklagar detta, men det är viktigt för oss att dörrarna alltid stängs så att vi
inte ger tillträde till obehöriga personer i fastigheten.
Du kan hjälpa till genom att ”hålla emot” när dörren går igen, då minskar ljudet och du kan
även kontrollera att dörren går igen.
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
Håkan Sjöberg (44D) ................................................. 073-324 08 59 ........ Ledamot
Ylva Hammarsten (38A) .............42 A+B.................... 070-295 19 17 ........ Ledamot
Deirdre Parr (36F) ......................36 A+B.................... 073-268 75 15 ........ Ledamot
Sara Deurell (44A) .....................44 A+B.................... 076-562 02 96 ........ Suppleant
Nils Bäckman (44C) ...................36 C+D ................... 070-699 68 11 ........ Suppleant
Peter Annamatz (44D) ...............36 E+F .................... 076-340 61 11 ........ 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 expeditionen i hörnet vid 44 C.

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

Akut skada efter kontorstid
Ring jourtelefon
08-657 77 20

Arbetstid
Måndag – fredag 07:30–11:30.

Vid fel på hissen
Dygnet runt, telefon: 08-618 48 48

e-post: styrelsen@marmorn.se
Hemsida: www.marmorn.se
www.facebook.com/brfmarmorn
Instagram @brfmarmorn

Felanmälan
Sker till Fastighetsskötsel AB
e-post:
marmorn@fastighetsskotsel.se
Telefon: 08-13 36 10 på vardagar
mellan 8 – 16.

Vid stopp i sopsugen
Kontakta Fastighetsskötsel AB. Kvällar
och helger mailar du styrelsen eller
kontaktar din trapphusvärd

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

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

Ohyra
Ring Anticimex på telefon
08-19 00 30. Tala om var du bor samt
att föreningens fastighet är försäkrad
genom Brandkontoret

