
Styrelsen S am ftil I ighetsft)reningen
Sundals-Ryrs vatten- och bredband

Protokoll styrelsemiite 2022-05-1 0 i Sundalsgfl rden, Su ndals-Ryr

Niirvarande styrelsen: Jan Theliander, Rickard Pettersson. Bengt-Ake Karlsson. Roger Johansson,
Sture Fredriksson, Benny Larsson och Angelica Jacobsson
Ovriga: Moa Ekwall, Sanna Carlsson, Mikael Johansson, Anders Broberg och
Sebastian Holmqvist-Hogemark.

1 Miitets iippnande
Jan hiilsade alla vtilkomna och forklarade mdtet 6ppnat.

2 Presentation av oss och verksamheten
Nuvarande styrelseledamcjter presenterade sig och verksamheten fiir dvrigasom i sin tur
presenterade sig. Ovriga best&r av personer som iir intresserade av styrelsearbete i
ftireningen och som ftrhoppningsvis vill ta 6ver olika uppdrag i ft)renignen.

3 Dagordning
Dagordningen godkiindes.

4 Justering av protokoll
Mdtesprotokoll frin 2022-02-28 gicks igenom och godkiindes for justering.

5 Ekonomi
Fdreningen har 572 000 kr i tillg&ngar,400 000 kr i reparationsfond och lin pi I 590 000.
Varje 6r amorteras 560 000 kr.

6 Fiberekonomi
Inget nytt att rapportera.

7 Fiberfrigor
- Nya abonnenter
Fredrik Nilsen, Hdgen 400, 464 63 Brilanda tir klar.
Lena Lichtin, Evenstorp 1 :14. Finns fiber till bostaden tir det ok att koppla in abonnenten.
Inkoppling av fibem till Sundalsgirden, Torgdrderud 400, 464 63 Brilanda iir klar.

- Anslutningsavgift/rutin for nya abonnenter
Fr o m l0 maj iir avgiften flor ny fiberabonnent 30 000 kr. Di ingir 200 m grtivning med
groviterstlllning, blisning och kontaktering av fiber till huset och anmiilningsavgift till Telia.
Grlvning llngre iin200 m betalas av abonnenten.

- Elftirsddning till fibernoden, bli containern, med fastighetsbeteckning l:47. Skipet iir pi plats.
Vi viintar pi griivmaskin. Jobbet ligger nu hos Vattenfall.

8 Vattenfrflgor
Vattentrycket har periodvis varit l6gt hos Peter Sarge men har nu blivit b?ittre.
Vattentrycksmlitare ska monteras pi utsidan fiir att sp6ra om trycket Ar diligt i ledningen till
abonnenten. Bengt-Ake fick i uppdrag att anlita rdrmokare.
Abonnenten Miibel Hansson har problem iiven med den nya vattenmiitaren.
Efter dverenskommelse med abonnenten bestiimdes att avvakta 6ret ut.
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- Anslutningsavgift/rutin frr nya abonnenter
Avgiften lor nya vattenabonnenter 61 23 000 kr. Abonnenten betalar iiven ftir grdvning och slang.
Hitinti I I s har foren in gen an I itat V6ssby Traktorgrdvn in g.

Lantmiiteriet
lnget nytt att rapportera.

Nf,sta mdte27 jtni2022.

Ovriga frlgor
Styrelsen har godkInt att ledamoten Angelica Jacobsson ges full behdrighet till foreningens
bankkonton.

12 Avslutning
Avslutade ordftiranden miitet.

Sundals-Ryr dag som ovan

Justeras 2022-06-27


