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Inför julhelgen börjar schaktningen närma sig slutet och blåsning 

av fiber sätter igång.  
 

Här följer lite information om  

1. Tidplan - reviderad 

2. Fastighetsägare – att tänka på 

3. Inkoppling i husen 

4. Status med Kreab 

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

på Ringamålas hemsida – www.ringamala.se. 

 

 

1. Tidplan - reviderad 

Nu är det mesta av schaktningen avklarad. Det som återstår är ca 500 meter i Ekeryd, samt 

grävning över en gårdsplan som ej kunnat göras på grund av för djup tjäle. 

Liljegrens tar nu helgledigt tills efter trettonhelgen. Under vecka 2 räknar man med att färda 

upp schaktningen. 

 

Under vecka 51 har också PEAB börjat blåsa in fiber i tomslangarna. Man har startat upp med 

lite stamfiber i Öjamåla, Ysnamåla och Pieboda. 

De har också tagit julledigt nu och återkommer också efter trettonhelgen. 

  

 
Här grävs både elkabel och fiber ner längs vägen upp till Maj-Lis fastighet i Ekeryd. 

 

 

http://www.ringamala.se/
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Följande tidplan jobbar vi efter nu 

 
Färdigställa schaktning Vecka 02,  2013 

  

Blåsning av fiber- stam Vecka 51-02 

Blåsning av fiber- fastigheter Vecka 02-04 

  

Svetsning av fiber- stam Vecka 02-04 

Svetsning av fiber- fastigheter Vecka 04-07 

  

Installation av Nod Vecka 04-05 

Driftsättning Mars 2013 ?? 

  

Besiktning, åtgärdande, etc April/ Maj 2013 

 

 

2. Fastighetsägare – att tänka på 

När PEAB blåser fiber fram till fastigheten så lämnar de en slinga på ett antal meter som 

kommer att ligga kvar där den svarta tomslangen slutar. 

OBS: Vill ni ha fiber som räcker längre än innan för väggen, så markera detta genom en skylt 

eller något annat där ni talar om hur många meter extra ni vill ha. 

 

PEAB har också bett oss meddela alla fastighetsägare att bara låta denna slinga med 

fiberkabel ligga orörd tills de kommer och för in den i fastigheten. 

På andra ställen har fastighetsägare själva försökt föra in den i huset, vilket bara har medfört 

problem och i vissa fall brott på kabeln. 

 

 
Snövädret har gjort det besvärligare att schakta. Trots detta kämpar Liljegrens på med 

schaktningen, trots att det nu tar lite längre tid än det hade gjort annars. 
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3. Inkoppling i husen 

När PEAB skall dra in fibern i huset och montera fiberdosan, behöver de komma in i huset. 

I mitten på januari skall vi träffa PEAB och Karlshamn Energi och planera detta. Då 

återkommer vi med tidplan som talar om när de behöver komma in i huset. 

 

Patch-kabel, dvs den kabel som går mellan fiberdosan och switchen, har PEAB med sig när de 

kommer. Den de har med sig är 1,5 meter och kommer att räcka i de flesta fall. Behövs det 

längre får fastighetsägaren fixa och bekosta denna själva. Har ni frågor kring detta eller 

önskar beställa genom föreningen, så kontakta Nils-Erik senast i mitten på januari. 

 

4.  Status med Kreab 

På¨grund av vädret har Kreab avbrutit sina inkopplingar i Pieboda och Ekeryd. De återupptar detta så fort 

vädret tillåtet. 

 

 
Här satte tjälen stopp för grävningen. 
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God Jul och Ett Gott Nytt år från alla oss i styrelsen till alla Er medlemmar i föreningen. 

Tomtenissarna Simon, Jens och Anders saknas på bild, men hälsar naturligtvis också. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


