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Uppdaterad senast 2013-08-19 

  

Historik 

I början på 2011 bildades ”Ringamåla Fiber Ekonomisk Förening”. 

Det rådliga bildandet av föreningen har vi Lennart Olofsson att tacka för. Han hade problem med sin 

internetuppkoppling och kontaktade kommunen för att få råd om vad han skulle ta sig till. De föreslog 

då att tillsammans med några i Ringamåla göra en förstudie över ett fiberprojekt på landsbygden, med 

Ringamåla som pilot. 

Bildandet av föreningen och förstudien möjliggjorde att en ansökan kunde göras för att få del av de 

medel som PTS och Länsstyrelsen förfogade över för att möjliggöra utbyggnad av bredband i 

glesbygd. 

En arbetsgrupp bildades, med Nils-Erik Svensson som ankare, för att kartlägga möjlig omfattning och 

intresse hos fastighetsägarna. 

Ett antal ”byaansvariga” utsågs för att kartlägga intresset. Välfyllda informationsmöten hölls i 

Bygdegården i Högaböke. 

På vårkanten 2011 utkristalliserades ett projekt från Ysnamåla i söder till Kullemåla i norr- med 

utstickare mot Öjamåla, Ekeryd samt Långeboda. 

Längs dessa sträckor finns ca. 125 ”möjliga fastigheter”. Av dessa räknades det med en ca. 50 %-ig 

anslutning. 

Det räknades med en grävsträcka på ca 2 mil och ca 3,5 mil slang och fiber. 

  

Föreningen började nu arbeta med projekteringsfrågor, anläggningsanbud samt fiber-  och 

driftskontrakt med KEAB. 

När tiden för ”Fastighetsavtal” gick ut den 1/9 2011 hade ca 75 avtal tecknats. 

2013-08-19 har vi nu 86 fastigheter anslutna till vårt fibernät. Betydligt fler än vi förväntade oss när vi 

startade. 

 

Ekonomi och projektfakta 

Baserat på ovanstående underlag beviljades föreningen 1,8 Mkr i bidrag från Länsstyrelsen/PTS. 

Kommunen och Sparbanken I Karlshamn stöder också projektet ekonomiskt. 

 

Projektet har en kostnad på ca 4 milj (exkl moms) 

Bruttokostnad per fastighet ´  ca 46’ 

Bidrag per fastighet ca 27’ 

Egen kostnad per fastighet ca 24’  (varav 5´ är kostnad på egen tomt och fastighet) 

 

 86 fastigheter fördelat på 77 medlemmar är anslutna till fibernätet 

 En sträcka på 22 km har grävts. 34 km tomslang och fiber har gått åt. 

 6 km elkabel har samgrävts med Kraftringen. Har ersatt befintlig luftledning. 

 29 fastigheter och 13 transformatorer har förberetts med tomslang, för eventuell senare 

anslutning. 
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Investeringen säkerställer för framtiden (till en månadskostnad som blir lägre än i dag) 

 Internetuppkoppling 

 Telefon 

 TV 

 Trygghetslarm, etc. 

 

Tidplan: 

Föreningen har haft problem med skattemyndigheten på så sätt att vi inte blev momregistrerade fullt 

ut. Efter att skattemyndigheterna centralt lämnat ut riktlinjer för hur ekonomiska fiber-föreningar kan 

drivas och hantera momsen, fick de lokala handläggarna ge med sig och vi blev momsregistrerade 

fullt ut. Detta problem gjorde dock att vårt fiberprojekt blev ca ett år försenat.  

 

På försommaren 2012, efter att problemen med skattemyndigheten var lösta, startade sedan arbetet 

med projektering och kontraktsskrivningar. 

 

Ursprunglig plan var att börja gräva ner kabel hösten 2011.  

Nergrävning av vår fiber startade i mitten på september 2012 och avslutades i januari 2013. 

Fiberblåsning, svetsning och tester färdigställdes i slutet på februari 2013. 

I början på mars var noden i bygdegården Högaböke installerad och klar för funktionstester. 

Den 13 mars 2013 invigdes fibernätet och togs i bruk. 

 

Kommunen 

Vi har också samgrävt med kommunen för att ersätta luftledningar med nergrävd elkabel till befintlig 

gatubelysning i Långeboda och Pieboda.  

 
Följande organisationer och företag har möjliggjort och deltagit i projektet 

 Länsstyrelsen/PTS – Delfinansiering av projektet. 

 Karlshamns kommun – Initierat projektet samt bidragit med delfinansiering. 

 Sparbanken i Karlshamn - Delfinansiering av projektet. 

 Coompanion i Växjö – Råd i projektet samt drivande i momsproblematiken. 

 Liljegrens Entreprenad AB – Anläggningsentreprenör. 

 Karlshamn Energi AB – Nod och Fiberentreprenör. 

 PEAB AB i Växjö – Underentreprenör åt Karlshamn Energi (material, fiberblåsning, svetsning) 

 Lindbergs El i Svängsta – Installationsarbeten och kompletteringar inom fastigheter. 

 Mätab – Inmätning av nergrävd fiber och el. 

 Ringamåla Bygdegårdsförening – Ställt upp med plats för nod samt möteslokaler. 

 Andra fiberföreningar – Råd, stöttning och mallar. 

 

Ringamåla Fiber EF kan följas på vår hemsida www.ringamala.se – flik ”Föreningar” där vi lägger  ut 

information  om projektet. 

 

 

 

 

 

http://www.ringamala.se/
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Område och fastigheter som berörs 

 

 
Röda punkter = Anslutna fastigheter. 

Blåa och gröna punkter = Fastigheter och transformatorer förberedda med tomslang. 


