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Nu grävs det för fullt i vårt fiberområde. I Öjamåla är det färdiggrävt och nu 

håller man på i västra Bengtsboda.  

 

Här följer lite information om  

1. Tidplan - reviderad 

2. Fastighetsägare - förberedelser 

3. Switch, btteribackup 

4. Status med Kreab 

5. Gatlyse 

6. Nya fastigheter 

7. Insatser och anslutningsavgift 

8. Utbud 

Ytterligare information finns tillgänglig i protokollen från styrelsemöten. Alla protokoll finns 

på Ringamålas hemsida – www.ringamala.se. 

 

1. Tidplan - reviderad 

Planerad grävstart var i mitten/andra halvan av september. På grund av strul med kommunens 

tillstånd att gräva på de kommunala vägarna, blev starten försenad någon vecka. Men de sista 

dagarna i september startade grävningen borta i Öjamåla. 

Nu är man klara med Öjamåla och håller på i västra Bengtsboda. 

Den 22 okt hade man grävt ca 4800 meter, dvs ungefär 1/4 del av totalsträckan, vilket är 

ungefär enligt plan. 

 
Här grävs både elkabel och fiber ner längs vägen till Hans-Evert Henningsson i Bengtsboda. 

 

Den tidplan som skickades ut för en månad sedan är nu reviderad. 

I fortsättningen gäller följande plan: 

http://www.ringamala.se/
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Rött- Lag 1. 

Vecka 39-42     Öjamåla                   Lars Berg -> Anneli Lindberg/Romare Port 

Vecka 43-44     Bengtsboda              Viola-> Rune->Carola->Jörgen J. + Transformator 

Vecka 45-47     Kullemåla                 Simon G.-> Petra N. 

Vecka 48-50     Högaböke                 Telestation-> Bygdegård 

Vecka 50          N. Bengtsboda          Anders K.-> Kalle K. + mot Ekeryd 

 Grönt- Lag 2. 

Vecka 45-48     Långeboda               Hela byn. + ansl. mot Kullemåla och telestation? 

Vecka 48-50     Östra Ekeryd                                            - 

 Blått- Lag 3. 

Vecka 45-47     Ysnamåla- S. Pieboda           Roger B.-> Bengt-Göran P. 

Vecka 48-50     N. Pieboda- S. Bengtsboda,  Jörgen A.-> Stefan A.+ mot Skåp vid Jörgen  

 

Har ni frågor eller problem under byggtiden kontakta Tore eller Nils-Erik. De är anlitade på 

deltid under byggtiden som byggledare, problemlösare och kontaktmän.  

Kontaktuppgifter: 

Tore Bengtsson, 0454 325153, 0705 341534, e-mal: tore.bengtsson@home.se 

Nils-Erik Svensson, 0454 325058, 0705 895724, e-mail: ne_svensson@hotmail.com 

 

2. Fastighetsägare - förberedelser 

Det är viktigt att grävning på eran tomt är klar när grävmaskinen kommer till ert 

område(se tidplan ovan). Dvs från den markeringspinne som satts ut fram till husväggen. 

Skulle inte så vara fallet så kan inte entreprenören färdigställa sitt arbete med att lägga 

tomslang ända fram till huset. Merkostnaden för att göra detta senare får fastighetsägaren stå 

för. 

För de som tänker dra upp fiber till ovanvåningen finns en tunnare tomslang som kan fästas 

på väggen. Finns att hämta hos Nils-Erik för de som behöver. 

Kontakta gärna Nils-Erik eller Tore för diskussion om dragning av tomslang upp på andra 

våningen, så det inte blir några missförstånd. 

 
Här hjälper Ole och Gudrun till med att gräva ner tomslang på Kurt Knutssons tomt. 

mailto:tore.bengtsson@home.se
mailto:ne_svensson@hotmail.com
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3. Switch, batteribackup 

Switcharna är nu beställda från Karlshamn Energi. För de som vill sätta upp switchen själv 

finns den att hämta hos Nils-Erik så fort vi får hem dem. Leveranstid är utlovad till 1 – 2 

november. Vi meddelar så fort vi får hem dem. 

För de som vill ha hjälp av Lindbergs El, så kommer han att ha ett antal switchar, så då har 

han en med sig när han kommer ut till er. Han kontakter er som frågat om hjälp när vi fått 

hem switcharna. 

 

Är det någon som inte skall ha switch från början? Meddela i så fall Tore eller Nils-Erik 

omedelbart. En anledning till att man inte vill ha någon switch kan vara att man inte kommer 

att utnyttja fibern på något eller några år. Då kanske det är bättre att köpa en nyare switch när 

det blir aktuellt. Dock kan vi inte lova att vi får dem till samma pris då. 

 

Vi är ju vana vid att vår fasta telefon fungerar även vid strömavbrott. Så blir det inte när 

telefonen kommer via fiber, eftersom switchen ej fungerar utan ström. En lösning på detta är 

att skaffa en batteribackup. Enligt Lindbergs El kostar en sån i storleksordning 7 – 800 kronor 

(exkl moms). 

Om ni vill köpa en sådan via Föreningen så meddela Nils-Erik eller Tore detta snarast. 

Är vi många som vill ha en sådan så kanske vi kan pressa priset lite. 

I bygdegården kommer att finnas en batteribackup till noden, så denna kommer att fungera 

några timmar även vid strömavbrott. 

 

 

4.  Status med Kreab 

Avtalet med Kreab är nu underskrivet och deras projektering är i stort sett klar. 

Som en del kanske sett har de redan börjat placera ut material på vissa ställen. 

 

Omfattningen blir som i föregående informationsblad. 

Sträckan i Kullemåla från Maria Henrikssons och söderut(gamla vägen) kommer dock inte med. 

Däremot kommer sträckan i Bengtsboda, från transformatorn och bort till Rune Bengtsson att ersättas 

med nergrävd kabel från transformatorn intill Anders Karlsson. Innebär att Gunnar, Carola och Rune 

kommer att matas från denna transformator istället. 

 

Kreab har gjort en tilläggsbeställning, avseende att förbereda för fiber fram till alla sina 

transformatorstationer inom området. Totalt 13 stycken. 

 

Kreab har även beställt inmätning av de nya nergrävda elkablarna via oss. Innebär att vi delar på denna 

kostnad på de sträckor där vi samgräver. 

 

 

5. Gatlyse 

Med hjälp av Kreab kommer kommunen att ersätta befintlig luftkabel för gatlyse på följande 

sträckor. 

 I långeboda från idrottsplatsen och nästan upp till skolan. 

 I Pieboda på hela sträckan där det finns gatlyse i dag. 
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Dock räckte tydligen inte pengarna till att slutföra jobbet, utan man nöjer sig med att gräva 

ner elkabel, samt att sätta fundament till nya belysningsstolpar. 

 

Platserna där de nya belysningstolparna placeras kommer att märkas ut på något sätt av 

Kreab. Detta för att de som bor i närheten skall kunna ha synpunkter på placeringen. Så snart 

detta är gjort kommer vi att höra av oss till berörda. 

 

6. Nya fastigheter 

Sedan i slutet på augusti har följande nya fastigheter blivit medlemmar  

 Bengtsboda 1:16, Roger Svensson 

 Kullemåla 1:28, Maria Henriksson 

 Kullemåla 1:38, Jörgen Stiman 

 Långeboda 1:16, Sune Freij 

 Ysnamåla 1:8, Roger Bengtsson 

 Långeboda 1:21, Kjell-Arne Kjellgren 

 Långeboda 1: 34, Sonita Weil 

 

Totalt är det nu 86 stycken fastigheter som ingår i föreningen. 

Karta med grävsträckor och alla fastigheter finns på Ringamålas hemsida – www.ringamala.se 

 

7. Insatser och anslutningsavgiften 
Faktura för den tredje delen av insatsen, 4 000 kr, kommer att skickas ut i november, för betalning 

i början på december. 

Anslutningsavgiften kommer att faktureras senare, när fibern är inkopplad i huset och fungerar. 

 

8. Utbud 

Det börjar dyka upp frågor vilket utbud i form av telefon, TV och internet som kommer att finnas när vi 

får fiber. Vi har bett Karlshamn Energi att ordna en informationsträff och något informationsblad om 

detta.  

Preliminärt blir denna info den 20/11 tillsammans med Västblekinge Miljö som skall informera om 

avloppsfrågor. Så snart vi vet detta mer definitivt,  så återkommer vi med mer detaljer kring detta. 

 

Något som man pratat om redan nu är att erbjuda ett antal analoga tv-kanaler till en kostnad av 99 kronor 

per månad. Se bilaga 1. 

 

Hälsningar från styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ringamala.se/
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Bilaga 1 

Analoga TV-kanaler 

 

 
 

 


