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Nu börjar vi snart gräva ner slang och fiber.  

Avtal med gräventreprenör är klart.  
 

Här följer lite information om  

1. Gräventreprenör och tidplan  

2. Instruktion till fastighetsägare 

3. Stakkäpp  som markering av ”tomtgräns/trädgård” 

4. Ringamåladagen 2 september 

5. Hjälp med grävning 

6. Hjälp på insidan huset 

7. Status med Kreab 

8. Insatser och anslutningsavgiften 

Ytterligare information finns tillgänglig i protokollet från senaste styrelsemötet. Alla protokoll 

finns på Ringamålas hemsida – www.ringamala.se. 

 

1. Gräventreprenör och tidplan 

Nu har Ringamåla Fiber Ekonomisk Förening tecknat avtal med Liljegrens Entreprenad AB i 

Konga. Avtalet omfattar grävning ca 2 mil samt förläggning av ca 3,3 mil tomslang. 

Därmed är alla avtal påskrivna och vi kan påbörja grävningen. 

 

Planerad grävstart är i mitten/andra halvan av september. 

Om allt går bra och vädret är med oss så räknar vi med att vara klara tills årsskiftet. 

Om det går mindre bra så kan det dröja tills våren innan allt är klart. 

 

Preliminärt kommer vi att börja med följande områden: 

 Öjamåla (Lars Bergh) till Bengtsboda (vid Jan Toresson) 

 Högaböke (Bygdegården) – Långeboda – Kullemåla (Simon Gustafsson) 

Anledningen är att det är minst samgrävning med Kreab längs dessa sträckor. Detta ger Kreab 

möjlighet att färdigställa sin projektering i tid. 

 

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. Instruktion till fastighetsägare 

Inom kort kommer vi att skicka ut en instruktion om vad du som fastighetsägare förväntas 

göra. 

Den kommer bl.a. att innehålla grävinstruktioner, hur hål i husvägg skall förberedas, etc. 

 

3. Stakkäpp som markering av ”tomtgräns/trädgård”  

Innan grävningen påbörjas, kommer vi att sätta ut en stakkäpp med rödmålad topp, som talar 

om var Liljegrens skall sluta gräva, dvs ungefär vid tomtgränsen. Från denna pinne är det 

sedan fastighetsägarens ansvar att ordna med grävning själv. Egen grävning på tomten måste 
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vara klar innan grävmaskinen från Liljegrens kommer, eftersom de har ansvar att förlägga 

tomslang ända fram till huset. 

Markeringspinnen kommer att sättas ut enligt den skiss som finns som bilaga till 

fastighetsavtalet. Är det tveksamheter eller ni tycker att pinnen hamnat fel, så kontakta Tore 

eller Nils-Erik. 

 

På några ställen är det fortfarande lite osäkert vilken sträcka som skall väljas vid grävning. 

Ganska omgående kommer vi att åka runt tillsammans med Liljegrens för att tillsammans 

bestämma vilken grävsträcka som skall väljas. I samband med detta kommer kanske några av 

er att kontaktas för samråd. 

 

4.  Ringamåladagen 2 september 

Söndagen den 2 september kl 11 – 16 kommer representanter från Ringamåla fiber och 

Karlshamn Energi att finnas vid Bygdegården i Högaböke. Där kommer vi att informera om 

och visa hur en inkoppling i huset ser ut, med riktiga slangar, kablar, fiber, dosor och 

switchar. Dessutom har vi projekteringskartor som visar alla grävsträckor, anslutningar, skåp, 

brunnar, etc. 

Så mycket välkomna dit då. 

 

5. Hjälp med grävning 

Som sagts innan så ombesörjer ju varje fastighetsägare grävning på egen tomt. Detta kan ju 

göras på olika sätt. Exempelvis att man gräver själv, anlitar någon grävare man känner till, 

eller anlitar den entreprenör som gräver åt föreningen. 

Lokala entreprenörer med mindre maskiner 

Följande lokala entreprenörer kan ställa upp och hjälpa till med grävning på egen tomt. 

Önskar ni hjälp så får ni kontakta dem själv. Entreprenören fakturerar fastighetsägaren direkt 

utan föreningens inblandning. 

 NM Bygg och Fastighetsservice, Niklas Moberg, Långeboda. Tel 0454 87376, 0703 

611976 

 ALT I ET, Ole Knudsen, Högaböke, Tel 0454 325004, 0733 945383 

 Arne Karlsson, Ekeryd, Tel 0454 325151, 0706 025151 

 Erik Svensson, Ysnamåla, Tel 0702 447320 

 

Liljegrens Entreprenad AB 

I vissa fall kanske det passar att man ber Liljegrens om hjälp när de ändå är där och gräver. 

Men man skall då vara medveten om att de har en betydligt större maskin än de lokala 

grävarna som nämns ovan. 

Önskar ni hjälp från Liljegrens så kontakta Tore eller Nils-Erik så förs ni upp på en lista som 

lämnas över till Liljegrens. Även i detta fallet så är det en affär mellan Liljegrens och 

fastighetsägaren. Liljegrens fakturerar fastighetsägaren direkt utan föreningens inblandning. 

 

6. Hjälp på insidan av huset 

Behöver ni hjälp med råd, kabeldragning eller annat på insidan av huset, så finns möjlighet att 

få hjälp av Lindbergs El.  

Tel: 0454 323195, Mob: 0703 234496, e-post: info@lindbergsel.se 
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7.  Status med Kreab 

Vi har nu haft en avstämning med Kreab och gått igenom de sträckor där de vill ersätta luftledning med 

nergrävd elkabel. Avtalet är inte underskrivet ännu, men vi är överens och underskriften bör vara ren 

formalia. 

Följande sträckor är aktuella för samgrävning:  

1. Kullemåla, Luftledning till Emma(Anneli Carlsson) och Göran. 

2. Långeboda, mellan idrottsplatsen och Kabos bostäder 

3. Bengtsboda, Luftledning ner till Henningsson.  

4. Bengtsboda, Luftledning förbi Jörgen Johansson 

5. Ekeryd, Luftledning till Mats, Maj-lis och Morgan 

6. Ekeryd, Luftledning från Jessika och bort till Rolf. 

7. Pieboda, Till Anders Nilsson och Stefan Algotsson 

8. Pieboda, Till Pia Ekenskog 

9. Pieboda, Till Ingrid Algotsson 

10. Pieboda, längs den gamla vägen. Mellan Bengt-Görans och Arvids. 

11. Pieboda, En liten bit närmast Sölve. 

 

Följande sträckor är fortfarande lite osäkra. Kreabs projektering avgör om de kommer med:  

1. Kullemåla, Från Nygrens och söderut (gamla vägen).  

2. Bengtsboda, Från transformatorn och bort till Rune Bengtsson och vidare bort till Gunnar.  

  

8. Insatser och anslutningsavgiften 

Enligt fastighetsavtalet skall den andra delen av insatsen betalas in i samband med att 

grävning av vårt fibernät påbörjas.  Det innebär att denna faktura skickas ut i mitten på 

september. Beloppet på denna andra del är satt till 6 000:-. 
Den tredje delen av insatsen, 4 000 kr, kommer preliminärt att skickas ut i november. 

Anslutningsavgiften, 4 000 kr, kommer att faktureras i samband med driftssättningen. I bästa fall 

runt årsskiftet. 

 

 

 

Hälsningar från styrelsen. 


