
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNKTIONÄRER 
 
Under året har av stämman valda funktionärer innehaft följande uppdrag: 
 
 
Styrelseledamöter 2014–2015 
 
Heino Busse  (ordförande) 605   
Maria Lundahl (sekreterare) 658    
Lars Axelsson (kassör) 684        
Gunnar Martinsson              683                          
Freddy Ståhlberg   622 
 
Suppleanter     Valberedning 
Liselotte Sterneborn  513    Bengt Stensmo   610          
Ben Pedersen        602  Per Palm     652                  
      Lennart Eldh     662   
 
Revisor     Revisorsuppleant 
Lars Tolf    614     Anders Eriksson    657      
 

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året, inklusive ordinarie 
årsstämma 2014 som hölls den 30/5. Protokoll från styrelsemötena hålls 
tillgängliga via sekreteraren och årsmötesprotokoll återfinns på föreningens 
hemsida. 
 
NYA MEDLEMMAR 2014-2015, SOM HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA 
 
Magne Andersen, hus 615 
Terje Martihnsen och Pål G Nielsen, hus 618 
Gunnar och Cathrine Vignes, hus 621 
Stig Nikolaisen och Nina Bjekland Nikolaisen, hus 636 
Liselotte och Sven-Åke Nilsson, hus 666 
 
SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 
 
Hyrorna för medlemmar som betalat sina lån var under 2013: 
 

BRF KRABBAN 

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 

2014-01-01- 2014-12-31 

    

 
http://brf-krabban.se/  



Lillstugor: 668 kr per månad 
Fiskarstugor: 1277 kr per månad 
Skepparstugor: 1370 kr per månad 
Kaptenshus:1851 kr per månad 
 
Städdag och årsmöte 
  
Den sedvanliga städdagen, som efterföljdes av årsstämma, hölls den 30 maj 
2014.   
 
Krabban Closed  
Traditionsenligt genomfördes under sommaren Krabbans golftävling, denna 
gång på Holma GK (Lysekil). Som vinnare i herrklassen fick vi se Robert 
Hammarlund och Damklassen vanns, så gott som traditionellt, av Agneta 
Hammarlund och familjen Hammarlund tog alltså åter hem ”storslam”! Den 
efterföljande grillkvällen i fint väder avslutade evenemanget och vi tackar än 
en gång Anders och Agneta!   
 
Utbyggnader 
Under 2014 har föreningens utbyggnadsregler, sammanfattade i Information 
från styrelsen nr 18 (som nyss ersatts av Information från styrelsen nr 23) 
fortsatt att resultera i flera såväl färdiga som påbörjade utbyggnader. 
Styrelsen behandlar utbyggnadsärenden löpande under sina möten. 
 
Övrigt 
Styrelsen har under året även arbetat med följande frågor: 

• Planering av kommande återplanteringar på föreningens område 
• Bevakning av framtida ändringar i större avtal såsom VA-avtalet som 

fortfarande är under behandling 
• Båtuppställningen bortanför småstugorna har iordningställts. Högen 

med trädgårdsavfall hat forslats bort och det är numera inte tillåtet att 
slänga avfall där. Underlaget har förbättrats och endast båtar som 
tillhör medlemmar i brf Krabban får ställas upp. På sommaren kan ytan 
användas som parkering. 

• Nya skyltar inom området. 
 
 
Jag tackar medlemmar och funktionärer i styrelsen och för det gångna 
verksamhetsåret 2014!  
 
Grebbestad 2015-05-15 
 
 
Heino Busse, Ordförande 


