
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01- 2012-12-31 
 

FUNKTIONÄRER 
 
Under året har av stämman valda funktionärer innehaft följande uppdrag: 
 
Styrelseledamöter 2012 - 2013 
 
Heino Busse  (ordförande)  605   
 
Freddy Ståhlberg (sekreterare)  622     
Lars Axelsson (kassör)  684        
Gunnar Martinsson              683                 
Maria Lundahl                     658                 
   
Suppleanter    Valberedning 
Kerstin Karlberg     514    Atle Midtgaard  681                
Björn Spernes         680    Per Palm     652                  
     Lennart Eldh     662   
 
Revisor    Revisorsuppleant 
Lars Tolf  614      Eva-Marie Lundahl      
 

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året, inklusive ordinarie årsstämma 
2012 som hölls 19/5 2012. 
 
NYA MEDLEMMAR 2012-2013, SOM HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA: 

Irene Catalina Aunan och Jose Manuel Delgade Hus 505 

Eva Enger Pettersen Hus 665 
 
 
 
 
 
 
 

BRF KRABBAN 
20 ÅR 

1992-2012 
  

http://brf-krabban.se/ 



SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 
 
Hyrorna för medlemmar som betalat sina lån var under 2012: 
 
Lillstugor    584   kr/mån   
Fiskarstugor    967   kr/mån   
Skepparstugor  1054   kr/mån   
Kaptenshus  1490   kr/mån   
 
 
Årsmöte, städdag och konstrunda 
 
Bostadsrättsföreningen Krabban firade sitt 20-årsjubileum i samband årsmötet 2012.  
Den 18/5 inbjöds medlemmarna till en ny form av föreningsaktvitet, en konstrunda  
med utställning av verk från föreningsmedlemmar. Kerstin Karlberg som var 
initiativtagare hade ordnat en väldigt trevlig aktivitet i fint väder och vi tackar Kerstin 
för initiativet!  Därefter följde sedvanlig städdag den 19/5, och gemensam lunch 
intogs på Tanumstrand varefter 2012 års föreningsstämma hölls. 
 
Krabban Closed   
Traditionsenligt genomfördes under sommaren Krabbans golftävling, denna gången 
på Torreby GK och vi fick se vår stående arrangör Anders Hammarlund som vinnare i 
herrklassen – äntligen! Damklassen vanns av Agneta Hammarlund och familjen 
Hammarlund tog alltså hem ”storslam” i år. 
Den traditionella grillkvällen avslutade evenemanget och vi tackar än en gång 
Anders!  
 
Utbyggnader 
Under 2012 har föreningens nya utbyggnadsregler, sammanfattade i ”Information från 
styrelsen nr 18” fortsatt resultera i flera såväl färdiga som påbörjade utbyggnader 
vilket är glädjande eftersom det visar på vitaliteten i föreningen. 
 
Övrigt 
Styrelsen har under året bland annat arbetat med följande frågor: 
 

 Förbättring och rekonditionering av vägbeläggning på föreningens område 
 Skyltning på området för sänkning av fordonshastighet 
 Planering av yttre miljö och genomgång av trädbestånd 
 Översyn och omförhandling av flera av föreningens avtal med entreprenörer 

 
 
Avslutningsvis vill jag tacka er medlemmar, funktionärer i styrelse och övriga 
funktioner för jubileumsåret 2012!  
 
Grebbestad 2013-05-11 
 
Heino Busse 
 
Ordförande 


