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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings konstituerande styrelsemöte 2016-

04-19. 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

 Jens Svensson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Tore Bengtsson 

 Marie Algotsson 

 

Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§1 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§2 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson. 

 

§3 Utse föreningens sekreterare och kassör 

Till föreningens sekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

Till föreningens kassör valdes Pia Ekenskog. 

 

§4 Besluta om firmatecknare 

Enligt föreningens stadgar skall ordförande och kassör vara firmatecknare var för sig. 

Följaktligen valdes Jens Svensson och Pia Ekenskog till föreningens firmatecknare. 

 

§5 Utse en eller två personer som kan ta beslut vid eventuella fel 

Beslutades att Tore Bengtsson och Nils-Erik Svensson har befogenhet att fatta beslut om 

åtgärder vid eventuella fel som uppstår på fibernätet. Detta tillsammans med Karlshamn 

Energi som driftar nätet. Detta gäller upp till en max-gräns på 25 000 kronor. Blir kostnaden 

högre skall styrelsen fatta beslut. 

 

§6 Övrigt 

Ny kund 

Framtaget kostnadsförslag för att ansluta Högaböke 1:24 till vårt fibernät gicks igenom och godkändes. 

Se bilaga 1. 

Tore fick i uppdrag att lämna över detta till Anders H. 

 

§7 Mötet avslutas 

Jens Svensson förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Jens Svensson (ordförande)                                Tore Bengtsson  

 



 Protokoll styrelsemöte 2016-04-19       

 

ProtokollStyrelsemöte_160419                                                                                                      3 (3) 

Bilaga 1 

 

Kostnaderna för att ansluta fastigheten Högaböke 1:24/1 till fibernätet i Ringamåla ser ut 

enligt nedan. 

Efter anslutning är det upp till kunden att välja de tjänster man önskar. Exempel på tjänster 

som tillhandahålles i dagsläget är följande 

 Telefoni 

 Internet 

 TV 

 Larm 

Priset för tjänsterna varierar beroende på vilken leverantör man väljer. 

Tillgängliga tjänster hittar man på www.karlshamnsporten.net 

  

Så här ser kostnaderna ut för anslutning: 

.1 Insats i Föreningen 15 000 kr som en engångsbetalning 

.2 Anslutningsavgift 6 000 kr (4 800 kr + moms) inkluderar switch, kanalisationsslang, 

fiberblåsning fram till huset, samt inkoppling och driftsättning av fiber. Hål genom vägg samt 

eventuella elinstallationer ingår ej. 

 

 Till detta kommer kostnader för schakt och läggning av kanalisationsslang från vägkant 

över tomt fram till huset. Grovåterställning av schakt ingår. Finåterställning av gräsyta ingår 

ej.  

Ovanstående kan ni ombesörja själva eller köpa via KEAB som utför det andra arbetet. Om 

det köps via KEAB så uppskattar de kostnaden till ca 13 500 kr. 

 

  

Så här ser löpande kostnader ut (efter anslutning och om man utnyttjar någon tjänst): 

.1 Medlemsavgift 100 kr/år 

.2 Nätavgift  688 kr/år (550 kr + moms) 

 

 

Mer information om Ringamåla Fiber Ekonomisk Förening hittar ni på Ringamålas hemsida 

www.ringamala.info/index.php/ringamala-fiber-ekonomisk-forening 

 

Har ni frågor på ovanstående kontakta gärna nån i styrelsen. Adresser och telefonnr hittar ni 

på hemsidan enligt ovan. 

 

Hälsningar från styrelsen 

Genom Tore Bengtsson 

  

http://www.karlshamnsporten.net/

