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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-12-04. 

 

Plats:  Hos Nils-Erik Svensson 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson  

 Tore Bengtsson 

 Jens Svensson 

 Anders Karlsson 

 

§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 Jens Svensson. 

 

§4 Genomgång föregående protokoll 2012-11-08 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer 

§4.8 Markavtal 

Simon vidarebefordrar markavtal för Håkan Johansson till Tore. 

§4.6 Kanalisation 

Vad gäller Förskolan så är allt nu förberett för fiber.  

§5 Delutbetalng från Länsstyrelsen 

Hälften av det vi begärde vid förra månadsskiftet har vi nu fått. 

§7 Guövik 

Tore och Nils-Erik har varit och informerat om vårt projekt. De håller på att samla 

in intresseanmälningar. 

§7 Jörgen Stiman 

Har nu slutgiltigt bestämt sig för att vara med. 

 

§5 Kassörens rapport  

I kassan finns nu 9 375 kronor.  

På banken 1 569 642 kronor. 

Kundfordringar 172 100 kronor (avser insatser som ej betalats ännu). 

Momsfordringar 0 kronor. 

Leverantörsskulder 21 450 kronor. 

Se balans i bilaga 1. 
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§6 Övrig rapportering 

Schaktning och läggning av tomslang  

Det som återstår nu är ca 5 km bestående av följande: 

 100-200 meter längst ner i Ysnamåla 

 Några hundra meter bort till Ingrid Algotsson i Pieboda 

 Hela Ekeryd 

 5 stycken tryckningar under Norra Holländarevägen 

 

All schaktning hittills har gått bra. I stort sett utan problem. 

Trots snön fortsätter man schaktningen, även om det då går lite långsammare. 

Tryckningarna väntar man dock med, på grund av för stora risker med att stänga av vägen vid 

den halka som nu råder. 

 

Blåsning av fiber som skulle påbörjats vecka 50, flyttas framåt i tiden på grund av för dåligt 

väder. 

 

Reservfiber till Ekeryd 

I den projektering som gjorts finns inga reservfiber alls i Ekeryd (förutom blåpunkt till 

Jessika). 

Nils-Erik kollar upp vad det skulle kosta att blåsa i lite reservfiber till Ekeryd. 

 

Avtal med Kreab 

Vi har fortfarande inte fått tillbaka det påskrivna avtalet. 

Nils-Erik kollar upp detta. 

 

Asfaltläggning i Långeboda 

Efter samtal med Tomas Lind på kommunen så vet vi ungefär vad lagning av asfalten i 

Långeboda kommer att kosta. 

Ca 210 löpmeter x 0,5 meter = 105 m2 

Kostnad   259 kr/m2 

Totalkostnad:  105 x 259 = 27 195 kr (ex moms)  

Tore försöker få kommunen att fakturera detta redan nu, så att det kan utgöra underlag för 

bidraget från Länsstyrelsen. 

Enligt kommunen kommer arbetet att utföras nästa sommar nån gång. 

Tore ser till att lagning av vägövergången mittemot Kabos bostäder också kommer med. 

 

§7 Informationsmötet 6/12 

Nils-Erik o Tore går igenom status i projektet. 

Lennart fixar fika. 

 

Andra föreningar 

Nils-Erik kollar upp med Halby och Mienet. 

Tore kollar upp med Björkfiber. 

 

Utbud 
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 Flera telefonabbonnemang? Nils-Erik lämnar frågan till Keab. 

 Vanligt villalarm? Jens redogör för detta vad gäller ”Trygga hem”. 

 Hur beställer man TV och telefon om man inte har dator? Nils-Erik lämnar frågan till 

Keab. 

 

Lindbergs El 

Nils-Erik påminner om batteribackup. 

På mötet påminns om vilka som vill ha batteribackup och om några inte vill ha switch. 

 

§8 Övrigt 

Passiva medlemmar 

Berätta på mötet om vad passiv medlem innebär. Dvs behöver inte betala någon löpande nätavgift. 

Om passiv medlem ej vill ha switch, kommer han att få tillbaka dessa pengar. Skall ej blandas ihop med 

anslutningsavgiften pga rotavdraget. 

  

Kreabs fakturor 

Kreab skall faktureras första gången nu i början på december. 

Tore och Nils-Erik fick fullmakt att hantera dessa fakturor, utifrån de avtal som finns mot Kreab. 

 

§9 Nästa möte 

Hos Pia Torsdag 10/1 kl 19:00.   

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Jens Svensson 
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Bilaga 1 
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