
Styrelsen S am f iil I i ghet s fo re n in g en
Sundals-Ryrs vatten- och bredband

Protokoll styrelsemii te 2022-01-1 0 i Sundalsgfl rden, Sundals-Ryr

Niirvarande: Sture Fredriksson, Rickard Pettersson, Jan Theliander, Roger Johansson,
Angelica Jacobsson, Bengt-Ake Karlsson och Benny Larsson.

I Miitets tippnande
Jan htilsade alla viilkomna och ftirklarade mOtet 6ppnat.

2 DagordningtilliiggVattenpriset
Efter tilldgget av vattenpriset under punkten 7 Yattenfrhgor godkiindes dagordningen.

3 Justering av protokoll
Mdtesprotokoll frin 2021-11-15 gicks igenom och godkiindes fbr justering.

4 Ekonomi
Ekonomin iir under kontroll.

5 Fiberekonomi
Inget att rapportera.

6 Fiberfrigor
- Elforsdrjning till fibernoden med fastighetsbetecknin g l:47 - Arendet iir hos Vattenfall.

- Nya abonnenter
Sara Kidbo - planerad inkoppling siste Januari2022
Sundalsgirden, Torgiirderud 400 - Entreprendren Conny 2ir kontaktad.
Fredrik Nilsen, Hdgen 400 - Entreprendren Conny iir kontaktad.
Roger fick i uppdrag att stiimma av med Conny.

Styrelsen bdrjade diskutera ny prisbild fi)r nya fiberabonnenter som vill ansluta sig.
Frigan kommer att diskuteras vidare pi kommande mdten.

7 Yattenfrflgor
- Vattentrycket hos Peter Sarge varierar under iret. Styrelsen avvaktar till viren med att

s?itta in m?itare fiir att kolla trycket.
- Ny vattenmiitare hos Miibel Hansson. Det gir fortfarande it mycket vatten. Styrelsen

loljer upp!

- Nya abonnenter - Inga nya i dagsliiget.

- Besldt styrelsen att nyavattenpriset blir I I kr/m3 frin och med I april 2022 omdet passar
med Fiberfbreningens debiteringssystem.

8 Lantmiiteriet
Arbetet fortskrider med berdrda personer och myndigheter och kommer att skickas in till
Lantmdteriet snarast miij ligl.



9 Verksamhetsplaaering
Bestiimdes det att styrelsen ska jobba vidare med en verksamhetsplan frr vatten- och
fiberftireningen pi nlsta styrelsem6te.

10 Nflsta mdte
Ndsta mdte blir mindagen den 28 februari 2022k119 00 - 21 00

11 dvriga frlgor
Beslutades att irsstiimman blir torsdagen den2l april2022 kl 19 00, Sundalsgirden,
Sundals-Ryq

lb Avslutning
Avslutade ordfrranden m0tet.

Sundals-Ryr dag som ovan

Justeras 2022-02-28

Theliander
rdftirande


