
Styrelsen Samftill ighetsfbreningen
Sundals-Ryrs vatten- och bredband

Protokoll styrelsemiite 2022-06-27 i Sundalsgirden, Sundals-Ryr

N[rvarande styrelsen: Jan Theliander, Angelica Jacobsson, Roger Johansson, Bengt-Ake Karlssono
Rickard Pettersson och Benny Larsson
Ovriga: Sebastian Holmqvist-Hdgemark, Sanna Carlsson, Anders Broberg och Moa Ekwall

1 Miitets iippnande
Jan hdlsade alla vlilkomna och forklarade mdtet 6ppnat.

2 Dagordning
Dagordningen godkiindes.

3 Justering av protokoll
M6tesprotokoll frin 2022-05-n gicks igenom och godk?indes fiirjustering.

4 Ekonomi
Inget att rapportera.

5 Fiberekonomi
Fiberekonomis datasystem 6r nu iging efter intringet/kapningen av systemet.
Nya abonnenter iir inlagda.

6 Fiberfrflgor
- Nya abonnenter
Lena Lichtin, Evenstorp l:14. Ar pi ging att bli inkopplad.

Stdmma av med Berit Gillerbrant om fiberabonnemanget.

Carina Augustsson, Buxisen 505, ev intresserad av aff bli inkopplad. Har varit vilande men har
betalat.

M[klaren har frhgat om Hdgen 150,464 63 Brfllanda gir att ansluta till fiberniitet.

- Elftrsdrjning till fibernoden, bl6 containern, med fastighetsbeteckning l:47 itr inte klar. Viintar
pi att Vattenfall skall agera.

- Uppfdljning av kabelbrottet l6 maj.
Fdreningen har pratat med entreprendren Conny om utsdttningen som gjorts innan man bdrjat
grtiva. Diir har man konstateratatt fibern inte fanns med i materialet si foreningen fiir st6 for
kostnaden. Kostnaden 'dr ca70 000 kr.

7 Yattenfrflgor
- Det 6r fortfarande problem med vattentrycket hos Peter Sarge. Vattentrycksmiitare 6r nu
installerad utanfor huset. Vid kontroll har det visat sig attvattentrycket sjunker hos Sarge ndr
Evenstorps gird frller p6 med vatten.
Diskussion lordes om inkoppling av grdvre slang till Evenstorps g&rd di verksamheten utd,kats
sedan vattnet kopplades in.
Bengt-Ake fick i uppdrag aff kontakta Evenstorps gird fiir att hitta en l6sning.
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Bengt-Ake kopplar in vattnet till Gamla Sundals-Ryrs kyrka under vecka26.

- Nya abonnenter
Miiklaren har frigat om Hdgen I50,464 63 Brilanda gilr att ansluta till vattnet.

Rutiner om hur och nlir vi informerar abonnenterna vid bl a kabelbrott och
problem med vattenlbrsOrjningen.
Information skickas ut via e-post oavsett om det giiller alla eller vissa abonnenter.
Facebook/Sundals-Ryrs Byalag

Lantmiteriet
Inget nytt att rapportera.

Niista mdte
Tisdagen den23 augusti kl 19 00 i Sundalsgirden

Ovriga frigor
Inga dvriga frigor.

Avslutning
Avslutade ordftiranden mtitet.

Sundals-Ryr dag som ovan

Justeras 2022-08-23

Benny Larsson
Sekreterare


