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Ordföranden har ordet

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!
önskar Styrelsen

På grund av pågående pandemi har styrelsen
beslutat att inte hålla någon fysisk årsstämma
den 28 januari 2021.
Under vecka 53 – 01 kommer du få kallelse,
årsredovisning samt en poströstningsblankett
tillsammans med förklarande instruktioner i
din brevlåda.
Då poströstning innebär att vi inte kan diskutera frågorna kommer bara de nödvändigaste
punkterna att behandlas. Styrelsen kommer
inte att ta ställning till några motioner, det
sparar vi tills vi kan träffas och diskutera dem
på en fysisk stämma.
VIKTIGT - vi uppmanar alla att rösta på den
poströstningsblankett som ni får tillsammans
med kallelsen och årsredovisningen. Även
om vi inte har en fysisk stämma i år är det
lika viktigt som alltid att du gör din röst hörd!

Tyvärr så fortsätter coronapandemin. Detta
innebär att vi fortfarande måste genomföra
våra styrelsemöten digitalt. Lyckligtvis är det
inga större problem, vi hanterar våra punkter
på agendan på samma sätt som vanligt.
Årstiden är på väg att ändras. Än så länge har
det inte kommit någon snö, men snart lär väl
även det hända. När det snöar så har vi
borttagning av snön med en traktor, vilken
kommer att starta arbetet 0500. Några tycker
att det är väl tidigt, men vi är noga med att
alla våra gårdsvägar skall vara plogade och
skottade innan 0700 då många går till arbetet.
Vägarna och entréutgångarna skall också vara
sandade vid den tiden.

Ett problem under vintern är dörrstängarna
som påverkas av att yttertemperaturen ändras. När det blir kallt händer det att dörrarna
inte stängs ordentligt innan fastighetsskötaren har justerat dem. Var vänlig stäng dörren
om den inte stängs av sig själv. En sak som
dock har gjort dörrarna lite bättre är att samtliga dörrar har fått nya gångjärn.
Vi har tidigarelagt starten av värmen på elementen, vilket innebär att elementen blir
varma tidigare på hösten. Som ni tidigare har
fått information om så följer vi fortfarande
upp värmenivån i ett antal av lägenheterna.
Vårt mål är att innetemperaturen skall vara
minst 21 grader. Vi har dock erfarit att det kan
finnas fönster som inte är ordentligt tätade
eller har gamla tätningslister. Om ni känner
att det drar från fönstren,
kontakta fastighetsskötaren så
erhåller ni nya tätningslister.

GOD JUL OCH GOTT
NYTT ÅR!
/Bosse

SOPHANTERING—ETT STORT PROBLEM
Antalet papperssopor och kartonger har ökat markant den sista tiden, orsaken kan bland annat
vara att vi handlar mer på nätet nu. Vi har nu ökat tömningen av pappersförpackningar till tre
gånger per vecka: måndag, onsdag och fredag. Trots detta är containrarna ofta överfulla, speciellt på lördagar och söndagar.
Vi önskar att ni hanterar dessa sopor på ett effektivare sätt:
•
Vik och platta ihop kartonger så att de tar mindre utrymme och tryck ner dem i kärlen
•
Försök att gå till soprummet med kartonger andra dagar än lördag och söndag
•
Se till att allt som läggs in i soprummet fördelas i rätt behållare och lägg inget på golvet
Ett stort tack till er om ni lyckas med vad som nämnts här ovan!

FÖNSTERBYTE OCH FASADRENOVERING LUNDAGATAN 44C-D
Vecka 14 2021 kommer vi att påbörja fönsterbyte och fasadrenovering på Lundagatan 44 C
och D. Arbetet beräknas vara klart vecka 25. Mer information kommer när det närmar sig!

FLYTTA IN CYKELN!
Om du inte använder cykeln
dagligdags, ställ den i ett cykelrum. På så sätt står den inte i
vägen för snöröjarna och riskerar inte att bli skadad! Om du använder cykeln ofta, ställ den långt in i cykelstället så
att snöröjarna kommer åt att ploga/skotta
ordentligt! Har du ingen nyckel till cykelrummen kan du hämta en hos fastighetsskötaren mot en mindre avgift.

SKOTTA BALKONGEN
Den som har balkong ansvarar själv
för att hålla den fri från snö. Kvarliggande snö kan skada balkongen och
förkorta livslängden, så ta för vana att skotta den
efter större snöfall.
Ta det försiktigt bara så att det inte går någon
person nedanför och se till att snön inte landar
på grannens balkong! (Tips: det ska inte se ut
som på bilden!)

VIKTIG INFORMATION—NYA NAMNTAVLOR
Vi har den senaste tiden gjort flera åtgärder för att få våra hus bättre och
snyggare. Några saker är byte av fönster, förbättring av fasader, asfaltering av
en del av våra gårdsvägar mm. Nu har styrelsen beslutat att vi skall förnya våra namn- och informationstavlor i trapphusen.
Följande saker kommer att förändras:
•
Tavlorna med namn som sitter i entréerna kommer delvis vara täckta med plexiglas men även
ha en del som inte är täckt där de som bor i huset kan sätta upp anslag.
•
Idag sitter det många olika typer av (handskrivna) namnskyltar på namntavlorna. Nu kommer
vi att tycka upp nya skyltar i funkisstil och det blir inte tillåtet att sätta upp egna namnskyltar.
•
Det är endast lägenhetsägarens/ägarnas namn som kommer stå på tavlan i entrén.
•
Ägs lägenheten av flera personer med olika efternamn så kommer båda namnen på samma
rad på namntavlan i entrén.
•
Finns det flera personer med samma efternamn i samma uppgång så kompletteras efternamnet med förnamnets första bokstav.
•
På lägenhetsdörrarna kommer namnet på ägaren/ägarna att sitta under glaset medan namnet
på en eventuell andrahandshyresgäst kommer att sättas på plåtlisten av fastighetsskötaren.
•
På plåtlisten kommer även anslag om ”Ingen reklam” eller ”Ingen reklam/gratistidningar” att
sättas. Vi tillhandahåller två olika varianter för detta.
•
Det är inte tillåtet att sätta lappar eller andra märken på den målade dörren eller på namntavlan i trapphuset.
•
Vi kommer att ta bort existerande lappar och andra märken som sitter på lägenhetsdörrarna. Efter det gör vi bättringsmålningar på de dörrar
som behöver det.
Montering av de nya namntavlorna
kommer att ske successivt i trapphusen under några månader.

Dessa förbättringar kommer att ge
ett snyggare och mer enhetligt intryck av våra entréer och trapphus.

STÄDA GÄSTLÄGENHETERNA NOGA
Tänk på att städa gästlägenheten extra noga nu under pandemin. Våra städare torkar dagligen av
handtag, lampknappar, kranar och liknande, men vi tillhandahåller ingen handsprit, då flaskorna
försvinner väldigt snabbt. Ta därför med egen handsprit!

TÄNK PÅ BRANDSKYDDET
Tyvärr är december månaden med flest bränder i Sverige. Därför ber vi er 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 glappar
…hålla utrymningsvägarna fria så att det är lätt att komma ut och räddningspersonal kan komma in! Ställ inte barnvagnar eller annat i vägen!

VÄLKOMNA MARMORNS NYA STÄDARE
Vi har två nya städare som håller rent i våra trapphus och gemensamma utrymmen, till exempel tvättstugorna. Det är systrarna Mira och Sofia och de
jobbar för Städgladen. Under hösten har vi också skärpt kraven på städningen,
så att det blir snyggt och rent i Marmorn.

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) ............... 36 E+F.................... 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 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

