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Ansvarig utgivare

Just nu är vi i en brytningstid mellan vinter och vår. Idag lördag 26 februari kan jag
se hur flera fiskeentusiaster är ute på isen
och provar fiskelyckan medan andra promenerar eller sitter och njuter i solgasset.
Andra vårtecken är att HSB Mark börjat
beskära träden utefter stickgatan och på
gårdarna. I tur står att ta bort slyn utefter
strandlinjen. Lökväxterna i planteringarna
börjar även de att komma fram.
Under veckan som var besökte
stadsdelsnämndens trädgårdsansvarige vårt
område. Hon var starkt kritisk till den
skövling av växtligheten som gjorts på
kommunens mark utanför Svartviksslingan 35 av någon i området. Det är absolut förbjudet att på eget bevåg beskära eller
fälla träd utan kommunens eller styrelsens
godkännande!
Millennieskiftet flöt lugnt som planerat. Nyårssmällandet var koncentrerat mellan Badbryggan och Båtvikens lokal. Vad
jag kunde bedöma förekom inget smällande på våra gårdar. Väldigt många, speciellt hundägare, var oerhört glada för styrelsens agerande i denna fråga och att alla
tog till sig av lämnad rekommendation.
Bokslutsarbetet pågår som bäst liksom upphandling av nya tvättmaskiner
till våra tvättstugor. Mycket tyder på att

det blir Mieles
tvättmaskin WS
5425 som är
både energisnål
och förbrukar
mindre vatten
jämfört med
nuvarande maskiner. Den är också ”Bäst
i test” utfört av Konsumentverket och
KTH. I år tänker vi byta ut 15 maskiner
och nästa år cirka 20 stycken, allt enligt
vår underhållsplan. Vår ambition är även
att börja byta ut nuvarande torkskåp mot
större och mer ändamålsenliga sådana.
Här gäller det främst att hitta ett bra torkskåp som vi kan installera utan att behöva göra större kostnadskrävande ombyggnader eller installatio-ner.
En annan större åtgärd är högtrycksspolning av samtliga stammar och slamsugning av hävertar. För att få ett bra resultat
måste vi komma in i alla lägenheter. Start
av detta arbete beräknas bli under april
månad. Utförligare information lämnas
senare.
Till vår stämma som i år är 25 maj
bedömer jag att Bredbandsgruppen är
klar med sin utredning. Hur läget är just
nu kan du läsa om på annan plats i tidningen liksom om nya rutiner för hantering av grovsopor.
Väl mött till såväl
vårens städdag som
stämma.
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Ekonomi & förvaltning
Höjda räntor ingår i budgeten
Nu höjer riksbanken räntorna.
Har vi i brf Svartvik anledning
att vara oroliga? Nej, det har vi
inte eftersom vi i budgeten för år
2000 och i kalkylerna över kapitalkostnaderna för 2001 och
2002 har räknat med rätt kraftiga räntehöjningar. Hittills följer utvecklingen överraskande väl
vad vi har räknat med och vi tål
även negativa överraskningar så
länge vi sparar överskotten.
Sett så här i backspegeln kommer året 1999 att gå till historien som det år då räntorna slog
bottenrekord. Man får söka sig
tillbaka till 50-talet för att hitta
motsvarigheten. Då talar vi om
ränenivån ”nominellt” - inte
”realt” (tar vi hänsyn till att prisökningarna har varit nära noll är
rekordet inte lika strålande).
I vår förening drog vi nytta av
de låga räntorna genom att binda
lånen när de långfristiga räntorna
var låga. När de bundna lånen
blivit mycket dyrare har vi valt
att öka andelen rörliga lån istället för att ta de dyrare bundna.

Strategin skulle innebära risker
om vi förbrukade de vinster vi gör
på skillnaden mellan rörliga och
bundna räntor. Räntemarginalen
tar vi själva hand om. Under
1999, 2000 och 2001 bygger vi
upp en ekonomisk buffert genom
betydande överskott som vi kan
använda t.ex. för att amortera av
lånen när räntan är hög.
I Svartvik sänkte vi avgifterna
med 3 procent från och med
fjärde kvartalet 1999. Trots detta
har vi budgeterat ett överskott på
ca 1,9 miljoner kronor för år
2000. I budgeten ryms räntehöjningar på 0,25 procentenheter varje kvartal (dvs 1 procentenhet under året). Nu i mars ligger vi mycket nära den väntade
nivån. För 2001 och 2002 har vi
garderat oss för fortsatta räntehöjningar i samma takt. Fast – det
vore trevligt om ränteutvecklingen planar ut dessförinnan.
Hans Almgren,
Ekonomiansvarig

Bredband
- vad är på gång?
Minnebergs bredbandsgrupp
har haft ett antal möten under
vintern och träffat flera representanter för de olika leverantörer
som finns på marknaden. Vi har
nu kommit så långt att vi kan ge
en
rekommendation
till
samfällighetsföreningen.
Rekommendationen kommer
att lämnas till Samfälligheten på
deras styrelsemöte den 13 mars.
Tanken är att presentera två
förslag som vi anser lämpliga att
gå vidare med, dvs begära in offerter på, etc. Vi kommer också
rekommendera att Samfälligheten låter genomföra en prospektering så att vi får bättre kännedom om möjliga vägar för
kabeldragning inom, och mellan,
våra fastigheter.
Erik Stoy,
Sammankallande, Minnebergs
Samfällighets Internet-grupp

Nya öppettider på
områdeskontoret
HSBs kontor här i Minneberg på
Svartviksslingan 57 har nya
öppettider från den 13 mars.
Måndagar
Tisdagar
Ondagar
Torsdagar
Fredagar

09.00 13.00 09.00 13.00 stängt

11.30
18.00
11.30
18.00

På grund av att HSB har svårt att
få personal hit till Minneberg är
öppettiderna tyvärr mer begränsade än tidigare. Vi beklagar
detta. Samtliga styrelser i Minneberg är besvikna och har påtalat
detta för HSB.

Svartviks Stämma
Nu är det dags att markera Brf Svartviks årsstämma i din
kalender! Den är torsdagen den 25 maj klockan 19.00 i
Badviken.
Styrelsen planerar en liten nyhet i programmet. Vi återkommer om detta i samband med kallelsen till stämman.
Motioner till stämman skall vara inlämnade senast den
31 mars endera till HSB:s områdeskontor på Svartviksslingan 57 eller i brevinkastet till Brf Svartviks styrelselokal på Svartviksslingan 49. Märk kuvertet ”Motion Brf
Svartvik”
Styrelsen Svartvik
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Ekonomi & förvaltning
Vår sophantering
För allas vår trevnad och av hälsoskäl ska sopor sorteras av alla
boende enligt följande:
Köksavfall ska läggas i sopnedkastet
väl förpackat. Soppåsarna måste vara
väl tillslutna för de
sugs i hög hastighet genom rör
ned till panncentralen.
Om påsarna går upp uppstår
lätt obehaglig lukt som sprider
sig i husen. För att sopsugen ska
fungera måste luckorna vara
stängda. När sugning pågår hörs
det ett sus i nedkastet. Öppna
inte luckan så länge ljudet hörs.
Tidningar och annat tunt papper ska
läggas i returpappersrummet på
Svartviksslingan 49.
Hushållsnyckeln
passar till den dörren. Här får
man inte slänga wellpapp eller
kartonger eller annat kraftigt papper – och naturligtvis inte plastpåsar. Även papperskassar bör
tömmas på sitt innehåll, så får det
plats mer i tunnorna. Tänk på att
folk bor ovanför returpappersrummet och de är tacksamma om
det inte slamras för mycket. Stäng
dörren varsamt.
Förpackningar av glas,
plåt, kartong och
hårdplast läggs i respektive behållare vid
avfallsstationen mitt
emot panncentralen.
Grovsopor läggs i containern i
grovsoprummet mitt emot
panncentralen. Soprummet är
låst med kodlås och koden får naturligtvis inte lämnas ut till utomstående. Skräpa inte ned i
soprummet – vi betalar städ-

ningen själva. Om
någon ställer t ex ett
bilbatteri i rummet
får föreningarna betala timtid och
bilkostad för transport till miljöstation.
Bilbatterier, kylskåp,
färgburkar och annat miljöfarligt avfall ska lämnas in till
någon miljöstation.

Grovsoprummet
På grund av att kostnaderna för
grovsophanteringen har ökat
kraftigt under senare år har
Samfälligheten beslutat att införa
ett nytt låssystem. Tillträde kommer därför att ska endast med ett
passerkort liknande det som finns
för parkeringshusen.
En förklaring till denna förändring är att ett visst missbruk
av grovsoprummet har förekommit där många utomstående har
utnyttjat möjligheten att slänga
grovsopor. Det nya systemet beräknas tas i bruk i maj. Mer information om tillvägagångssättet
för kortbyte och nya regler kommer kring månadsskiftet mars/
april.

Ventilation i
lägenheterna
Så här fungerar det: Frisk luft till
våra lägenheter kommer in genom friskluftsdonen som är
placerande över fönster i rummen. Luft sugs ut genom
frånluftsdon av olika slag som är
placerade i kök, badrum, WC
och klädkammare. I fläktrum på
vindarna finns sk frånluftfläkt och
värmeåtervinningsbatterier.
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Det går inte att evakuera
(suga ut) mer luft än den som
kommer in i lägenheten. Om någon lägenhetsinnehavare täpper
till friskluftsventilationen medför
det att lägenheten inte får rätt
luftomsättning, vilket i sin tur
kan orsaka dålig lukt och fuktskador.
Vid matlagning ska man inte
öppna fönster i köket för då sprids
oset i lägenheten. För att förbättra fläktens utsug kan man i
stället öppna något fönster i ett
angränsade rum.
På senare tid har det kommit
fler och fler klagomål på dålig lukt
i bland annat trapphusen. Vid
vissa väderleksförhållanden kan
det bildas ett stort undertryck i
trapphusen. Om dörrarna inte är
täta eller brevlådan inte är helt
stängd kan t ex matos och rök
sugas ut i trapphusen. Kolla därför att tätningslisten kring ytter-

dörren är i gott skick och att brevlådan stängs ordentligt.
För att ventilationen ska fungera bra krävs även att det finns
filter i ventilationskåporna ovanför fönstren och i badrummen,
samt att dessa är rena och inte
för gamla. Tvätta filtren kan man
göra själv - det är tämligen enkelt, se bara till att ni inte använder för starka rengöringsmedel, då kan filtren gå sönder eller
bli pulvriserade. Lite svag
diskmedelslösning fungerar bra.
Behöver filtren bytas ut kan ni
köpa nya på områdeskontoret på
Svartviksslingan 57.
Det är allas skyldighet att se
till att installationen inom lägenheten är i gott skick. Vid fel –
gör en felanmälan.

Reportage
Studiecirkel om Minneberg och om att bo i bostadsrätt
En kylig januarikväll var det
upptaktsmöte för en studiecirkel
om Minneberg och vårt boende
här. Det var rekordmånga intresserade när anmälningarna togs
upp under hösten och när nästan 60 personer anmält sig
tvingades man sätta stopp – fler
skulle det blir svårt att klara av.

av deltagarna som bott i området i många år. Vi fick höra
mycket intressant och jag kan här
bara återge brottstycken.
Att idrottsplatsen som ligger
vid Tranebergsvägen har en brokig historia kanske många vet.
Trots att den nu ser tämligen anspråkslös ut kan den stoltsera
med att ha varit
hemma-arena för
Djurgårdens IF
under många år
samt ha figurerat
som Olympisk
arena när Stockholm arrangerade
OS 1912 – då
spelades bland annat matchen Finland - Italien där!
Givetvis fanns då
läktare för publiken och omklädningsrum
för
atleterna. Dessa
revs 1935. Den
sista ”stormatchen” som spelades
var DIF mot SkärInger Edvardsson, Arne Nygren och Lotta Åhman
blacka, tyvärr i
Upptaktsmötet hölls i Bad- hällregn. På platsen har också leviken och sorlet från medlemmar gat en dansbana. Nere i hörnet
från föreningarna Svartvik och mot Svartviksvägen, i lekparken,
Tangen blandades med skrammel finns två små gamla hus bevarade
av kaffekoppar när Arne Nygren – dessa var mangelbod respektive
hälsade alla välkomna. Delta- vedbod tillhörande Tranebergs
garna var indelade i 5 grupper Gård som ligger tvärs över gatan.
Många av husen i Traneberg
med var sin cirkelledare. Cirkelär
så
kallade Barnrikehus från 30ledarna ärGun Fällborg och Stefan Eriksson från Tangen och talet. Gunnar och Alva Myrdal
Arne Nygren, Lotta Åhman och var delvis initiativtagare till dessas
tillblivelse. Avgörande var ett riksGit Lidberg från Svartvik.
Det första mötet ägnades åt dagsbeslut 1935 att ge bidrag till
en presentation av Minnebergs bostadsbyggande för att hjälpa
och omgivande områdens histo- fattiga familjer. Fastighetsria, förtjänstfullt återberättad av direktören i Stockholm 1933-45
Inger Edvardsson som bor i Svart- Axel Dahlberg propagerade hårt
vik, samt med inlägg från många för de så kallade smalhusen.
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Vitsen med dessa var att även
små lägenheter skulle vara ”genom-luftningsbara”. Det kan nog
ha behövts då bostadsbristen var
stor och stora familjer trängdes
med ibland flera inneboende på
minimala ytor.
En familj som haft stort inflytande på området kring
Minneberg hette du Rietz.
Anfäderna kom från Flandern och
bland tidiga familjemedlemmar
märks Drottning Kristinas livmedikus. Denne man bildade en
grupp medicinare som sedermera
vidareutvecklades till vår tids
medicinalstyrelse och vidare
socialstyrelse. En senare ättling,
Artur du Rietz, startade på 1800talet en benmjöls- och limfabrik
där Minneberg i dag ligger. Han
reste till Bergslagen och studerade bruksmiljöer och kopierade
mycket av det han såg hit till Ulvsundasjöns strand. Fabriksmiljön
han skapade var modern med hög
klass på arbetarbostäderna, bibliotek, läkarvård, fackförening och
till och med en egen brandkår.
Enda problemet var lukten – och
flugorna. Fabriken lades inte ned
förrän 1965 och många i Minneberg minns ännu just lukten...
Hjalmar du Rietz som var chef
vid fabriken en tid har lämnat ett
mycket trevligt arv till oss alla.
Han var intresserad av botanik
och planterade många rara växter i omgivningarna. Vårblomningen kring de gamla husen på kullen ovanför Minneberg
är underbar – missa inte den!
Hjalmar gav också namnet till
Minneberg – han bodde i
direktörsvillan som han döpte till
Öfre Mineberg (med ett n) efter
sin fru och sin dotter som båda
hette Wilhelmina.
En annan stor del av industri

Reportage
Vinterfiske

epoken i Sandvik/Svartvik tillskrivs Sandviks Glasbruk som låg
här 1857–1877. Här gjordes buteljer av olika slag. Franz
Berwald, mer känd som en av
våra mest lysande tonsättare, var
direktör på glasbruket 1858-59.
Efter buteljfabriken fått ge upp
verksamheten på grund av bristande lönsamhet flyttade Nisses
Karamellfabrik in. En riktig klassiker tillverkades bland annat,
nämligen Kungen af Danmarks
Bröstkarameller. Efter en brand
flyttade även karamellfabriken

från Minneberg. En annan tillverkare som huserat på ”våra”
marker var Tangens Gardinfabrik
som låg längst ut på udden 1896
–1956. Den verksamheten gick
bra och produkterna var välkända
i så gott som hela vårt land.
Den sista resten av den industriella verksamheten i Minneberg
– den 70 m höga skorstenen –
sprängdes den 7 november 1980
och med den gick en epok i graven.

Is på Ulvsundasjön kan innebära
olika saker för alla boende. En del
vill åka skridskor, andra vill promenera, en del tycker att man
skall fiska. Och fiska var det
några galningar som gjorde första helgen i februari. Klocka halv
sju på morgonen, innan solen
gått upp, så stod undertecknad
och Niclas Jönsson på vikens is
och borrade hål för att sätta ut
angeldon. Ett antal mörtar hade
under natten simmat i mitt badkar och anade föga vilket öde som
väntade. Vi agnade upp ca 20

Annika Söderholm

stycken don med prima mört
och satte oss för att vänta med
spänning på om det skulle bli
nåt. Vi tiotiden så small det till
borta vid den gamla stenpiren i
bortre änden av viken och vi
kunde stolt dra upp vår första
gädda efter tre års försök utan
lycka. En fin gädda på ca 2 kilo.
Under hela februari har man varje
helg kunnat se fiskare utspridda
över viken, hur det har gått för
dom har vi ingen aning om men
en sak kan vi konstatera - vi bor i
en miljö som erbjuder stor variation på aktiviteter för oss som
bor i Minneberg!

Båtklubben i vinterdvala

I nästa nummer av Svatviksbladet är det dags att
presentera vår båtklubb

Tomas Jonsson
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Ordning och Reda
Vad har du under
diskbänken?
Under diskbänken finns ett skåp
med en hög kant i botten längst
in. Känn gärna efter då och då
på golvet bakom den kanten så
att inte vatten läckage har samlats där. Belamra således inte utrymmet bakom kanten med saker - då blir det svårt att kolla så
att allt är OK.

Avloppsproblem?
Problem med avlopp kan bli
både dyrt och besvärligt, som vi
har skrivit om tidigare. Mycket
beror av det som vi spolar och
sköljer ned. De mest häpnadsväckande saker brukar hittas av
dem som blir tillkallade att rensa
när det gått riktigt långt. Tänk
på att vi alla delar på våra stammar och att vi har ett gemensamt
ansvar för dessa. Att tro att bara
det är ute ur lägenheten så är problemen borta är att lura sig själv
– kostnaderna delar vi alla på.

Om ni börjar se att det inte
rinner undan ordentligt försök
först själva genom att gå ned i
tvättstugan och låna avloppsrensaren (en gummitratt på ett
träskaft) och försök rensa själva.
Om inte detta hjälper ring efter
hjälp på dagtid så att vi slipper
jour-avgiften. Bara i nödfall bör
ni ringa efter jour-hjälp. Var försiktiga med att använda soda och
andra kemikalier som säljs i butikerna för att rensa avlopp.
Många är så starka att de fräter
sönder rören!

kvällen. Ett tips är att låna en
ordentlig borrmaskin på
områdeskontoret så blir plågan
kortare både för grannarna och
för dig själv! Våra väggar är ju som
bekant mycket hårda.

Stör du
grannarna?

Om du är innehavare av en gammal bastunyckel till bastun i Badviken så är sista chansen att få tillbaka depositionsavgiften för
denna 2000-05-31. Nyckeln
skall vara märkt ”G2.2”. Pengarna
återfås mot inlämnande av
nyckel. Summan vi talar om är
antingen 50 eller 100 kronor.
Uppgifter om detta finns på
kvittenslistan. Om du känner dig
träffad så ring och avtala tid med
Tomas Jonsson, tel 80 74 75.

Ibland kan man glömma bort att
det faktiskt hörs om man har TV
eller radio på för högt. Sänk gärna
volymen lite efter 22 på kvällen
så blir grannarna glada. De
ordningsregler som gäller säger
att det ska vara tyst mellan 22.00
– 07.00. Om man ska borra t ex
bör man dock vänta till 9 på
morgonen och sluta före 8 på

Alla toalettstolar passar inte i våra
badrum och toaletter. Se noga till
så att ni köper rätt modell annars kan det bli otrevliga läckage
till er själva och grannarna.

Bastunyckel

Smått & Gott

Skridskoåkning
”Äntligen vinter!” tänkte många
Minnebergare i början på året.
På isen i badviken plogade några
entusiaster upp en isbana under
senare hälften av januari och det
blev två härliga dagar på isen.
Ca 100 personer kom ut med
grillar, glögg och fika.
Skridskoåkningen höll på så länge
solen var uppe. Och alla såg ut
att trivas.
Tyvärr så har det bara blivit
ett fåtal tillfällen att utnyttja
denna unika naturresurs hittills
i år men eftersom isen är ca 40
cm tjock inne i viken så finns det
förhoppningsvis möjlighet till ytterligare ett par fina dagar med

Toalettstolar

skridskorna på. Så om du vaknar
en lördags morgon och kvicksilvret ligger under nollan så ta med
dina skridskor och anslut till folkfesten.
Tillhör du de riktigt morgonpigga så anslut klockan 8 och
hjälp till att ploga bort den snö
som förhoppningsvis föll under
natten.
Tomas Jonsson
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Reportage
Bridgeklubben i Minneberg
I Minneberg har vi vår alldeles
egen bridgeklubb med ungefär 20
deltagare. Man träffas varje onsdag
i Badviken och ”drar en spader”.
Det började 1996 med att
några entusiaster ordnade en nybörjarkurs. Man tog hit en lärare

deltagarna. En gång i månaden
har man tävling och slåss om
det fin-fina förstapriset –
ÄRAN. Varje höst åker man på
en resa till Åland och spelar på
båten under dagen och äter
gott och kanske tar sig en

beredda på att det finns en del
med som är ganska gröna och
inte har spelat så mycket ännu.
Om ni vill spela så behöver ni
inte föranmäla er ni kan bara
komma ned till Badviken på onsdagar strax före 18.00. Klubbträffarna håller på till framåt mitten av juni.

Nybörjarkurs
Lars Segerström och Gunnar Collman

utifrån och fick ihop 12 elever.
Sedan dess har man fortsatt spelandet. Några medlemmar har
lämnat och några har kommit till
och idag är man cirka 20 stycken.
Eldsjälarna Gunnar Collman
från Tranan och Lars Segerström
från Svartvik är något av arrangörer och ser till att borden kommer
fram och att det finns kort etc.
Bridgeklubben har egna spelbord
med alla attiraljer som krävs –
bland annat något som kallas budlådor. Och så spelkort förstås. Borden har man klätt om själva med
grön filt och allt ser väldigt professionellt ut.
Man behöver inte anmäla sig i
förväg utan de som kommer dit lottas i par för spel. Man håller på
mellan 18 till 21 och tar en kaffepaus på mitten. Kaffet ingår i avgiften som är 5 kronor per kväll,
bröd tar alla med sig själva och
kaffekokandet cirkulerar mellan

svängom efteråt. På det helt taget verkar det väldigt trevligt!

Vill ni vara med?
Ni är välkomna! Ni behöver kunna spela men om ni är
väldigt duktiga måste ni vara
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Om man får ihop tillräckligt
många intresserade blir det en ny
nybörjarkurs till hösten. En kurs
kostar ca 500 kronor och är 10
gånger. Ring till Gunnar på telefon 25 77 03 och anmäl dig om
du är intresserad.
Annika Söderholm

Smått & Gott
Vårstädning
Tro det eller ej – men snart är det
dags för vår årliga vårstädning! Vi
har bokat in den 6:e maj. Då har vi
tänkt att det ska bli en sån där härligt vårvarm dag med strålande sol,
kvittrande fåglar och spirade vårblommor. En dag när man verkligen får inspiration att kratta, olja
picknickborden, rensa strandkanten och slänga bort gammalt skräp.
Dessutom träffar man många trevliga grannar!
Boka in den 6: maj!

Fin konst i Minneberg
Ni har väl inte missat vår fina
skulpturgrupp av Bror Marklund
som står i mitten av parken, mitt i
Minneberg. Den är ganska liten och

består av fyra fristående delar elegant inpassade i harmoni med
planteringarna. Den heter Mäster
Olofssviten.
Bror Marklund är mest
känd för mer monumentala arbeten. Hans kanske
mest kända verk
är en stor bronsskulptur ”Mor
och Barn” som
finns på den
runda
innergården till gamla
Kanslihuset vid
Mynttorget
i
Gamla Stan. Den
blev klar 1956
och hade under de
7 år det tog att utföra den flera arbetsnamn; bland
annat
”Hon
kommer
från
Möller” som en
anspelning på

Gustav Möllers kamp för barnbidragen.
Andra viktiga verk av Marklund
är tre portar. En är i gjutjärn och
finns på Polishuset vid Kungsholmsgatan 37. Den utfördes
1956-57. En annan är i brons och
är huvudentré till Historiska museet på Narvavägen. Denna port
som är en relief med bilder från
hela vår historia tog många år att
färdigställa. Arbetet pågick mellan
1939-52. Som komplement till
portens utsmyckning finns även
ett antal skulpturer på fasaden.
Dessa tillkom 1959-60.
Ytterligare en port i brons finns
på SE-bankens huvudkontor vid
Sveavägen/Sergels Torg 2. Denna
gjordes 1967, heter ”Siffercyklon”
och innehåller förutom siffror och
pengar även gycklarfigurer och andra burleska inslag.
Bror Marklunds arbeten finns
även på torget i Årsta, i Trelleborg
och på Malmö stadsteater. Bror
Marklund levde 1907 till 1977.
Annika Söderholm

Svartviks styrelse
Lennart Högzell 80 84 34, Arne Nygren 80 67 70, Hans Almgren 80 73 39, Niclas Jönsson 80 82 87,
Tomas Jonsson 80 74 75, Git Lidberg 26 53 35, Annika Söderholm 25 73 57, Ulf Strååk 80 71 25,
Lotta Åhman 25 72 90, Birger Eberhag 26 30 07, Kerstin Wahlbäck 80 73 23, Karin Bergman 785 31 61
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