
Styrelsen Samfällighetsföreningen 

 Sundals-Ryrs vatten- och bredband 

 

 

Protokoll styrelsemöte 2022-10-04, Sundalsgården, Sundals-Ryr 

 

 

Närvarande styrelsen: Jan Theliander, Angelica Jacobsson, Roger Johansson, Bengt-Åke Karlsson, 

Rickard Pettersson, Sture Fredriksson och Benny Larsson. 

Övriga: Sebastian Holmqvist-Högemark, Sanna Carlsson, Anders Broberg, Michael Carlsson och 

Moa Ekwall 

 

1 Mötets öppnande 

 Jan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

3 Justering av protokoll 

 Mötesprotokoll från 2022-08-23 gicks igenom och godkändes för justering. 

 

4 Ekonomi 

 Föreningen har idag 1,1 miljoner i tillgångar och 1,3 miljoner i skuld på fibern. 

 

5 Fiberekonomi 

 I dagsläget fungerar allt som det ska. 

 

6 Västfiber 

 Västfiber är en konkurrent till Fiberekonomi som vi anlitar idag. Rickard fick i uppdrag att 

kontakta föreningar som idag anlitar Västfiber för att höra vilka tjänster som erbjuds och hur 

det fungerar. 

 

 Anna Pettersson som idag har hand om föreningens kartor som även är underlag till 

ledningskollen slutar.  Michael Carlsson ska höra med sin arbetsgivare om de kan sköta 

underlaget till ledningskollen. 

 

7 Föreningens kundregister 

 Föreningens kundregister är nu uppdaterat. 

 

 Idag finns det fastigheter med två abonnemang och som vill ta bort ett. Styrelsen beslöt att 

det är OK om man betalar av skulden som återstår. Om man har ett abonnemang går det inte 

att säga upp då vi är en samfällighet. Abonnemanget är ”kopplat” till fastigheten och inte 

ägaren. 

  

 Föreningen behöver bättre rutiner när vi ska hantera nya kunder/abonnenter. Anders Broberg 

tar med blankett och informerar hur de gör i Melleruds kommun. 

 

8 Fiberfrågor 

 - Nya abonnenter 

 Carina Augustsson, Buxåsen 505 är inkopplad. Återstår att anmäla kunden till Telia. 

  

 Nya ägare, Högen 150. Det finns ledig fiber. Kunden får höra av sig igen om de vill bli 

inkopplade. 

 



 En abonnent är inte nöjd med fiberkommunikationen. Abonnenten ska då kontakta Telia som 

kollar om det är något fel i deras kommunikationsvägar. Roger stämmer även av med 

entreprenören Conny. 

  

 Elförsörjning till fibernoden, blå containern, med fastighetsbeteckning 1:47. Markägaren skriver 

inte på papperen vilket gör att Vattenfall inte kan gräva ner kabeln. 

 

9 Vattenfrågor 

 - Nya abonnenter 

 Lars Eld, Östra Bleken 320, Brålanda är intresserad. Bengt-Åke kontaktar Lars för mer 

information. 

 

 Nya ägare, Högen 150 är inte intresserade av att ansluta sig till vattnet. 

 

 Vattentrycket hos Peter Sarge. Vi avvaktar rapport från konsultbolag S-Å VA-teknik AB hur vi 

går vidare med ärendet. 

 

10 Lantmäteriet 

 Det återstår några småjusteringar innan Lantmäteriet är nöjda. 

 

11 Nästa möte 

 Tisdagen den 6 december kl 19 00 i Sundalsgården.  

  

12 Övriga frågor 

 Roger fick i uppdrag att köpa in reflexmärkta ”snöpinnar” för utmärkning av föreningens 

 fiberbrunnar. 

 

 Rickard kontaktar entreprenören Conny om att laga en fiberbrunn som är trasig. 

 

13  Avslutning 

 Avslutade ordföranden mötet. 

 

Sundals-Ryr dag som ovan 

 

Justeras 2022-12-06 

 

 

 

Benny Larsson 

Sekreterare 

 

 

 

Jan Theliander 

Ordförande 

 

 


