
Styrelsen Samfällighetsföreningen 

Sundals-Ryrs vatten och bredband 
 

 

Protokoll styrelsemöte 

2019-08-15 

Församlingshemmet Sundals-Ryr  

 

 

Närvarande: Sture Fredriksson, Jan Theliander, Rickard Pettersson, Susanne Borssén, 

Bengt-Åke Karlsson och Benny Larsson. 

 
1 Mötets öppnande 
 Jan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Dagordning 
 Dagordningen godkändes 

 

3 Justering av protokoll 
 Mötesprotokoll från 2019-06-25 gicks igenom och godkändes för justering 

 

4 Ekonomi  
 Föreningen har tillgångar på drygt 660 000 kr. Lån på 3 060 000 kr. 

 

5 Fiberekonomi  

 Problem med oregelbunden fakturering för de som har månadsbetalning. Detta 

ska nu vara åtgärdat. 

  

Anna som sköter en del administration åt föreningen har fått tillgång till 

systemet hos Fiberekonomi, för att lättare sköta sina åtaganden. 

  

Abonnenten med adress Bollungen 340, 464 63 Brålanda, ska vid återinträde 

inte betala grundavgiften då de betalat månadsavgiften fast de varit vilande. 

 

 Befintligt register behöver gås igenom och uppdateras. Detta kommer att göras 

 av representant från styrelsen. 

  

6 Fiberfrågor  

 - Nya anslutningar 

Bernt Karlsson, Gunnersbyn 110, Brålanda . Roger och Conny stämmer av att 

alt är OK för att koppla in. 

 
Ann-Charlotte Verner, Dyrehög 350 hade fel på konverteraren. Detta är nu 

åtgärdat. 

 

Kom frågan upp om vi ska koppla in batteribackup på föreningens switchar. Detta 

för att få stabilare drift vid kortare elavbrott upp till max 60 minuter. 



 Benny fick i uppdrag att kolla upp detta. 

 

7 Vattenfrågor 
 Ett brunnslock saknas. Avvakta till nästa möte då Roger som hade fått 

uppdraget inte var närvarande. 

  

8 Fördelning av arvode 
 Avvaktar med detta då alla styrelsemedlemmar inte var närvarande. 

 

9 Avtal om föreningens containrar på Roger Isakssons mark 

 Sture kollar om det finns något tidigare avtal som vi kan använda.  

 Roger Isaksson är tillfrågad och det är OK att containrarna står på hans mark. 

 

10 Lantmäteriet 

 Sista justeringarna ligger nu hos Anna innan det skickas in till Lantmäteriet. 

 

11 Nästa möte 
 Nästa möte är onsdagen den 9 oktober kl 19 00 – 21 00. 

 

12 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

13  Avslutning 
 Avslutade ordföranden mötet. 

 

Justering 2019-10-09   Sundals-Ryr dag som ovan 

 

 

 

 

Jan Theliander   Benny Larsson 

Ordförande    Sekreterare 

 


