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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-09-27. 

 

Plats:  Hos Nils-Erik Svensson 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson 

 

§1 Mötet öppnas 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson. 

 

§4 Genomgång föregående protokoll 2012-09-07 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer 

§4 Bygdegården 

Nils-Erik Ansvarar för att avtal med Bygdegården tas fram. 

§7 Policy för nya medlemmar 

Anders och Jens tyckte föreslagen policy var helt ok. Detta innebär att hela 

styrelsen är enig om policyn för nya medlemmar under byggtiden. 

 

§5 Kassörens rapport  

 Faktura för andra delen av insatsen (6000:-) är nu utskickad. 

 CashFlow plan ej uppdaterad ännu. Inväntar betalningsplan från Liljegrens. Nils-Erik 

och Tore fixar detta. 

Se balans i bilaga 1. 

 

§6 Rapporter övrigt aktuellt 

Tidplan 

Tore har skickat ut tidplan till alla medlemmar. OBS för bya-ansvarig: glöm ej informera de 

som ej har mail. 

Grävningen skulle ha startat 26/9, men pga av något missförstånd med kommunens tillstånd 

för att gräva på kommunala vägar, är starten fördröjd några dagar. 

Betalningsplan 

Nils-Erik kollar upp om vi fått denna? 

Kreab 

Nils-Erik kollar upp status för följande 

 Projektering 

 Avtal 

 Kommunens gatlyse 
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§7 Ansökan om medlemsskap 

Följande har ansökt om medlemskap i Föreningen 

 Kjell-Arne Kjellgren, Långeboda 

 Sonita Weil, Långeboda 

 

Styrelsen beslutade att godkänna deras medlemskap, enligt policyn som antogs på förra mötet 

Kjell-Arne Kjellgren 

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (Lennart meddelar) 

Sonita Weil 

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (Lennart meddelar) 

 

Lennart fixar avtal med ovanstående snarast. Delar även ut den info och instruktioner om grävning som 

gått ut den senaste tiden. 

Pia fixar faktura på 14.100:- till ovanstående. 

Nils-Erik beställer projektering av ovanstående fastigheter. 

 

”Bankhuset” i Långeboda är kanske på väg att säljas. Simon kollar upp om ny ägare kan vara intresserad 

av anslutning eller förberedelse till anslutning. 

 

§8 Övrigt 

Switch 

Michael på Karlshamn Energi har bollen. Simon bevakar och stöter på. 

 

Batteribackup till switch kostar 776:- (+moms). Förfrågan till medlemmar bör skickas ut när val av switch 

har gjorts.  

Vi måste också ta reda på vilka som ej vill ha switch från början. 

 

Fiber upp till andra våningen 

Några vill dra upp fiber utvändigt till andra våningen eller till vinden. 

Följande har frågat om detta hittills: Petra i Kullemåla, Stefan i Pieboda, Arne i Ekeryd, Uno i Pieboda. 

 

Enligt Peab skall detta då gå till på följande sätt: 

1. Från markplan fixar fastighetsägaren själv att det finns en 10 mm slang som fästs på ytterväggen 

och dras in genom borrat hål i väggen. Denna slang kommer föreningen att försöka skaffa fram 

(Nils-Erik undersöker detta). 

2. När Peab sedan blåser in fiberkabel i slangen så lämnar man normalt en rulle på ca 5 meter intill 

husväggen. Om fibern skall upp en bit till på väggen, så måste man blåsa i några meter extra. OBS 

som fastighetsägare - skriv på en skylt eller något så att de som blåser in fiber vet om detta. 

3. Som sista steg kommer Peab och kopplar ihop det hela. Man stoppar då in fiberkabeln även i den 

mindre slangen och kopplar sedan ihop den mindre slangen med den grövre som ligger i marken. 

 

OBS: Ni som önskar dra upp fibern till andra våningen kontakta Nils-Erik och Tore för att diskutera detta 

och också tala om hur lång slang ni behöver. Detta för att det inte skall bli några missförstånd. 
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Markerings/sökband 

För de som lägger slang och sökband själva är det viktigt att det görs på rätt sätt. Följ de instruktioner som 

är utskickade. Det som är viktigt är att man vid eventuell felsökning kan komma åt bandet vid husväggen. 

Lämna en bit så att Peab när de kopplar ihop det hela kan klämma fast sökbandet under plåtskyddet som 

fästs på grunden. 

 

Felsökning går till så att man mellan skåpet och husväggen kopplar på en låg spänning. Annars finns det 

ingen möjlighet att hitta nergrävd fiberkabel. 

 

Egen grävning på tomt 

Det är viktigt att all grävning på tomt är klar när gräventreprenören kommer och skall lägga dit tomslang. 

Tore och Nils-Erik kollar upp så att detta är klart i resp område innan entreprenören kommer dit. Ev tar 

de hjälp av bya-ansvarig. 

 

Följande har begärt hjälp av Liljegrens för grävning på egen tomt 

 Bengt Svensson Högaböke 

 

Nils-Erik meddelar Liljegrens i god tid. 

 

Status markavtal 

Endast Håkan Johansson i Kullemåla återstår. Simon stöter på så att detta blir klart. 

 

Procentpålägg Kreab 

Kreab har begärt pris på att förbereda fiber till alla transformatorstationer i området. På priset vi får från 

KEAB bör vi lägga på 7%. 

Driftskostnad och anslutningskostnad får diskuteras senare när det blir aktuellt. 

 

Lindbergs EL 

De som önskar hjälp av Lindbergs EL uppmanas beställa detta inom kort så att de vet ungefär hur mycket 

jobb det blir.  

 

§9 Nästa möte 

Hos Tore Månd. 22/10 kl 19:00.   

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Simon Gustafsson 
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Bilaga 1 

  
 


