
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNKTIONÄRER 
 
Under året har av stämman valda funktionärer innehaft följande uppdrag: 
 
Styrelseledamöter 2017–2018 
 
Anders Hammarlund (ordförande) 648  
Maria Lundahl  (sekreterare) 658    
Lars Axelsson  (kassör) 684        
Gunnar Martinsson               683                          
Liselotte Sterneborn    513   
 
Suppleanter     Valberedning 
Ben Pedersen        602  Lennart Eldh     662  
      Freddy Ståhlberg  622          
        
 
Revisor     Revisorsuppleant 
Magnus Kyhlberg   603     Anders Eriksson   657      
 

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året, inklusive ordinarie 
årsstämma 2017 som hölls den 27 maj. Protokoll från styrelsemötena hålls 
tillgängliga via sekreteraren och årsmötesprotokoll återfinns på föreningens 
hemsida. 
 
SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 
 
Hyrorna för medlemmar som betalat sina lån var under 2016: 
 
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 hölls den 15 april 2017.  Årsstämman hölls den 27 
maj 2017. 

BRF KRABBAN 

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 

för 2017 

    

 
http://brf-krabban.se/  



 
Krabban Closed  
 
Krabban Closed spelades i strålande fint väder den 28 juli 2017 på Holma golf 
i Lysekil. Segrare i damklassen blev Hanna Egeröd och i herrklassen Eskel 
Egeröd – storslam för familjen Egeröd alltså.  
  
Utbyggnader 
Under 2017 har föreningens utbyggnadsregler, sammanfattade i Information 
från styrelsen nr 23, fortsatt att resultera i utbyggnader. Styrelsen behandlar 
löpande utbyggnadsärenden under sina möten. 
 
Övrigt 
Styrelsen har under året även arbetat med följande frågor: 
  

• En total renovering/behandling av takpannorna på alla hus i föreningen 
skedde under september månad 2017. Resultatet blev mycket lyckat 
och taken ser nu helt nya ut. 
 

• En återplantering av ett antal björkar på stora gräsplanen och vid 
ekonomibyggnaden skedde under sensommaren 2017, som ersättning 
för de träd som tidigare tagits ned. 

 
• Myntautomaterna i tvättstugan har bytts ut för att passa de nya 

svenska mynten. 
 

• Föreningen har köpt in farthinder för att få ned hastigheten inom 
området. Under hösten testades tre hinder på Blåbärstigen och fler har 
nu köpts in för att läggas ut även på Odonstigen (Lillstugorna) och 
Ljungstigen.  

 
• Övergången till fakturering via e-post håller på. Medlemmar som vill ha 

fakturan via e-post måste dock uttryckligen meddela detta. 
 

• Styrelsen har undersökt möjligheterna att dra in fiber i alla stugor som 
en framtidssäkring. 

 
 
Jag tackar medlemmar och funktionärer i styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret 2017.  
 
Grebbestad 2018-05-12 
 
 
Anders Hammarlund, ordförande 


