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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-11-08. 

 

Plats:  Hos Lennart Olofsson 

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 2012-10-22 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer 

§4.8 Markavtal 

Vi har nu även fått in markavtalet för Håkan Johansson. Simon vidarebefordrar 

detta till Tore. 

§6 Kanalisation 

Förskolan har ännu ej bestämt sig för var fibern skall dras in och var det skall 

grävas på tomten. Lennart bevakar detta. Liljegrens får lämna tomslang på 

lämpligt ställe vid staketet längs vågen. 

Vi har nog missat lite i informationen till Ulf Ohlsson. Nils-Erik lägger nu in 

hans e-mail i distributionslistan. Ulf.ohlsson@karlshamn.se. 

§13 Bidrag från Sparbanken i Karlshamn 

Bidraget från dem på 100 000 kronor är nu utbetalt. 

 

§5 Kassörens rapport  

I kassan finns nu 375 kronor.  

På banken 1 324 095 kronor. 

Kundfordringar 26 100 kronor (avser insatser som ej betalats ännu). 

Momsfordringar 105 670 kronor. 

Leverantörsskulder 43 223 kronor. 

Se balans i bilaga 1. 

 

För några dagar sedan skickades ansökan om delutbetalning av bidrag från Länsstyrelsen in. 

 

 

 

mailto:Ulf.ohlsson@karlshamn.se


 Protokoll styrelsemöte 2012-11-08       

 

ProtokollStyrelsemöte_121108                                                                                           2 (4) 

§6 Övrig rapportering 

Schaktning och läggning av tomslang  

Tills nu har ca 6 km schaktats i Öjamåla och västra Bengtsboda. 

Dessutom har ungefär halva jobbet i Långeboda gjorts. 

 

Lag 1(rött lag) från Liljegrens har gjort det som nämns ovan. Har nu börjat gräva upp mot 

Kullemåla. 

 

Lag 2 (grönt lag). Har ej kommit igång enligt plan, men tar över efter lag 1 i Långeboda från 

och med fredag 9/11. 

 

Lag 3 (blått lag). Har ej kommit igång enligt plan. Skall komma igång onsdag 14/11, antingen 

i Ysnamåla eller Högaböke. Detta beroende på när utmärkning av befintlig fiber längs 

Holländarevägen märks ut. 

 

Totalt sett ligger schaktningen efter i tidplanen, men eftersom lag 1 kommit längre än 

planerat, så ligger vi bara ungefär en vecka efter plan. 

 

Blåsning och svetsning av fiber 

Peab skall påbörja blåsning av fiber i början på december. De räknar med att detta jobb tar 3 – 

4 veckor. 

Svetsning beräknas ta ca 6 veckor. 

 

I avtalet står det att blåsning, svetsning och inkoppling skall vara klart inom 4 månader efter 

att schaktningen är klar. Därför har vi svårt att tvinga dem att göra sitt jobb snabbare, även om 

vi försökt. 

 

§7 Övrigt 

Informationsmöte 

Det börjar komma frågor om vilket utbud i form av TV, telefon och internet som kommer att finnas. Vi 

har därför bett Karlshamn Energi att informera om detta. 

Förslag till tidpunkt är onsdagen den 28/11. Nils-Erik fixar detta med KEAB (inbjudan, boka lokal,etc.) 

Kanske kan KEAB annonsera via Karlshamn kommun i tidningen också. 

Förslag på innehåll 

1. Allmänt och status i projektet 

2. Hur går det för andra föreningar i närheten? 

3. Utbud TV 

4. Utbud telefonabbonnemang, telefonadapter 

5. Utbud Internet 

6. Visa Karlshamnsportalen 

7. Larm – hur kommer detta att fungera? 

8. Fax ? 

9. Köpa ny TV – något speciellt man bör tänka på? 

10. Visa demoväggen. 

Kommer nån på nåt mer, så meddela Nils-Erik, så att vi kan skicka så många frågor som möjligt till 

KEAB i förväg. 
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Guövik 

De har bredbandsmöte 21/11 och vill att vi kommer och informerar om vårt projekt. Tore och/eller Nils-

Erik åker dit. Nils-Erik kollar i förväg vad de vill veta. 

 

Switch 

Vi har fått en annan switch än den vi beställt. Men den vi fått verkar vara en nyare modell och den som 

andra använder (bl.a. Wexnet). Undersökning kring detta pågår. 

 

Jörgen Stiman 

Fortfarande lite osäkert kring hans deltagande. Han måste dock bestämma sig innan blåsning av fiber 

görs. Helst före nästa styrelsemöte den 27/11. 

 

Ny blåpunkt 

Veronica och Jörgen Axelsson har två fastigheter i Pieboda. 

Den ena skall anslutas med fiber. 

Beslutades att dra fram en blåpunkt till den andra fastigheten. Nils-Erik kollar upp och beställer detta. 

 

§8 Nästa möte 

Hos Nils-Erik Tisdag 27/11 kl 19:00.   

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Simon Gustafsson 
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Bilaga 1 

  
 


