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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-09-07. 

 

Plats:  Hos Simon Gustafsson 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson 

 Tore bengtsson 

 

§1 Mötet öppnas 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson. 

 

§4 Genomgång föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer 

§7 Fiberinstruktion 

OBS: Byaansvarig – glöm ej att dela ut till de som ej har mail. 

§8 Övrigt – Insamling av avtal 

Byaansvarig – resterande markavtal samlas in snarast. 

§8 Övrigt – Bygdegården 

Nils-Erik ansvarar för att avtal med Bygdegården kommer till. 

 

§5 Kassörens rapport  

 Alla medlemmar har nu betalat in första insatsen. 

 Bidraget från kommunen har också kommit in på föreningens konto. 

 CashFlow plan skall uppdateras. Måste dock invänta tidplan och betalningsplan från 

Liljegrens. Denna skall komma från dem i mitten på vecka 37. 

 Liljegrens planerar att påbörja grävningen den 24 sept. Troligen börjar man i Öjamåla 

eller Kullemåla. 

 Faktura för nästa insats på 6000 kronor skickas ut den 20 sept (30 dagar).  

 

Se balans i bilaga 1. 

 

§6 Rapporter övrigt aktuellt 

Utsättning av vägundergångar har gjorts av Kreab denna veckan. 

På måndag (10 sept) kommer Tore tillsammans med Liljegrens, Peab och Karlshamn Energi 

att köra runt hela sträckan och diskutera igenom vissa delar där det finns frågetecken kring var 

man skall gräva. 

Därefter sker en revidering av projekteringen. 
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Tore har börjat sätta ut markeringspinnar som talar om var gränsen mellan föreningens och 

fastighetsägarens grävning går.  

 

§7 Nya medlemmar och anslutningsavgifter för dessa 

Följande policy vad gäller nya medlemmar som tas in i föreningen, under tidigt byggskede, antogs: 

1. Insatsen är samma som för redan befintliga medlemmar. 

2. Utöver den anslutningsavgift som gäller för medlemmar som skrivit avtal från början, skall en 

extra anslutningsavgift betalas på 2000 kronor (1600 + moms). Denna summa skall täcka 

merkostnader för material och extra projektering. Skulle dessa 2000 kronor ej räcka till 

merkostnaden, så att föreningens kalkyl går minus, får den nya medlemmen betala även denna, 

upp till det att föreningens kalkyl går +- 0. 

3. Eventuell grävkostnad betalas i sin helhet av den nya medlemmen. 

 

Tore och Lennart stämmer av med Anders resp. Jens så att de instämmer i ovanstående policy. 

 

Med ovanstående policy som grund beslutades att meddela de nya ansökningarna enligt följande 

Maria Henriksson 

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (Simon meddelar) 

Jörgen Stiman 

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (Tore meddelar) 

Sune Frej 

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (Lennart meddelar) 

Roger Bengtsson 

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Roger betalar grävning från Norra 

Holländarevägen in till fastigheten själv. (Tore meddelar) 

 

Vi behöver få in svar från ovanstående senast 14 sept. Meddela Tore  som sedan avropar beställningar 

mot KEAB. 

 

Beslutades att föreningen investerar i tomslangar för eventuella framtida anslutningar för följande 

fastigheter, Ekeryd 1:22, Ekeryd 1:23, Ekeryd 1:27 och Pieboda 1:29. Tore avropar dessa beställningar 

mot KEAB. 

 

Vad gäller Hans-Evert Henningsson beslutades följande: 

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Hans-Evert betalar även 22 kronor per meter 

grävning ifrån korsningen på Bengtsbodavägen ner till fastigheten (dvs merkostnaden för föreningen). Ca 

500 meter. Detta under förutsättning att avtalet om samgrävning med Kreab blir underskrivet, vilket bör 

vara ren formalia. (Tore meddelar) 

 

 

§8 Övrigt 

Material 

Två lass har kommit med diverse smågrejer. Dock inga slangar ännu. 

Tore meddelar samtliga när slang och söktråd anlänt. 
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Kreab 

Vi har fått en prisförfrågan om att förbereda Kreabs transformatorstationer inom området med 

kanalisering. Prisförfrågan har skickats vidare till KEAB. 

 

Patch-kabel 

Önskar någon längre kabel än den på 1,5 meter som ingår, så får fastighetsägaren skaffa denna själv eller 

via den som hjälper till med installationen inne i huset. En 10 meters patch-kabel kan köpas för ca 150 

kronor.  

 

Avtal Kreab 

Kreab har lovat att komma med ett avtalsförslag i mitten på vecka 37. Tore bevakar att detta sedan blir 

påskrivet – senast innan vi börjar gräva. 

 

§9 Nästa möte 

Hos Nils-Erik. Torsd. 27/9 kl 18:30.   

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Simon Gustafsson 
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Bilaga 1 

  
 


