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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2018-12-06. 

 

Plats:  Hos Jens 

Närvarande:  

• Jens Svensson 

• Pia Ekenskog 

• Tore Bengtsson 

• Nils-Erik Svensson 

 

Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§1 Utse ordförande samt sekreterare vid mötet 

Till mötesordförande valdes Jens Svensson och till mötessekreterare valdes Nils-Erik 

Svensson. 

 

§2 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson. 

 

§3 Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från årsmöte 2018-05-03 

§17 Övriga frågor – Fira Föreningens 5-år 

Jens påminner Simon om uppdraget.  

Kanske kan fest ordnas i samband med årsmötet framåt mars? 

Tore kollar upp om underhållning kan ordnas mha musikstudenter från Karlshamn. Nils-Erik kollar upp 

motsvarande från AMB i Tingsryd. 

Protokoll från konstituerande möte 2018-05-03 

§6 Batteritest 

Denna test är ej utförd ännu. Tore o Jens planerar in den under januari 2019. 

 

§4 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

• I kassan finns nu 622 kronor.  

• På banken 871 463 kronor. 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

Beslutades att 600 000 kr sätts in på ett fasträntekonto. Pia fixar detta. 

 

§5 Övriga frågor 

Synlig slang i Öjamåla 

Tore gör ytterligare ett försök med Liljegrens. Annars ombesörjer Tore så att Jan Thoresson 

utför arbetet. Faktura för detta skickas sedan till Liljegrens. Denna punkt bör vara avslutad 

våren 2019.  
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Pågående, avslutade och nya kunder under 2018 

Kullemåla 1:39 

Vi har nyligen fått förfrågan från Anneli Carlsson om inkoppling. Nils-Erik lämnar 

kostnadsförslag till henne. 

Ysnamåla 1:15 

Erik Svensson har fortfarande andelar i Föreningen trots flytt för flera år sedan. 

Ny ägare Oskar Eliasson är intresserad av fiberinkoppling. Vore enklast om han övertar detta från Erik S. 

Tore kollar upp status och försöker övertala dem till detta. 

Kullemåla 1:22 

Håkan Alfredsson har beställt inkoppling av fiber. Ombesörjer schaktning själv. Fiberdragning och 

inkoppling beställt från CSAB. Planeras klart slutet dec. 

Högaböke 1:7 

Ingvar Axelsson. Har just fått fiber indraget. Har ombesörjt schaktning själv. CSAB har skött 

fiberdragning och inkoppling. 

Högaböke 1:8 

SvenOlof Cederquist. Fick fibern inkopplad i mitten på oktober. CSAB har skött fiberdragning och 

inkoppling och även utfört schaktningen. 

Högaböke 1:4 

Per-Ove Olsson. Har fått pris för inkoppling, men ännu ej beställt något.  

Pieboda 1:29 

Teuvo Viippola. Fick fiber inkopplad i augusti. Har ombesörjt schaktning själv. Network Solution har 

skött fiberdragning och inkoppling. 

Bengtsboda 1:35 

Jeanette Fridén. Fick fiber inkopplad i augusti. Har ombesörjt schaktning själv. Network Solution har 

skött fiberdragning och inkoppling.  

Ekeryd 1:23 

Andreas Axelsson. Har fått pris för inkoppling, men ännu ej beställt något. Planerar inkoppling nästa vår-

sommar. 

Kullemåla 1:24 

Petra Nordström överlät i augusti sin fiberdel i Föreningen till Niklas Moberg/Karin Svensson. 

 

Markupplåtelseavtal 

Markupplåtelseavtalet med Högaböke 1:4 (Per-Ove Olsson) behöver kompletteras med den nya 

dragningen av fiber till Mattias och Vivan. Vi har stött på flera gånger men ej fått någon respons. Tore 

gör ett nytt försök. 

 

Överlåtelse till KEAB 

Halasjöbygdens fiberförening har överlåtit-sålt sin fiberanläggning till KEAB.  

KEAB vill även lämna förslag på detta till vår förening. Beslutades att låta dem lämna ett förslag. Nils-

Erik framför detta till KEAB. 

Vi bör försöka få information från Halasjös förening om deras synpunkter och erfarenheter från detta. 

Nils-Erik försöker få till ett möte med dem under januari. 

Vi har även fått en förfrågan från Telia om att de vill köpa vår anläggning. Längre fram bör vi även 

diskutera detta med dem, för att se vad de erbjuder. 
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§6 Mötet avslutas 

Jens Svensson förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Jens Svensson (ordförande)                                

 

 

Tore Bengtsson   


