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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2011-09-19. 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson 

 Tore Bengtsson 

 Jens Svensson 

. 

§1 Mötet öppnas 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§2 Mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Jens Svensson. 

 

§4 Protokollet från föregående möte 2011-09-06 

Protokollet gicks igenom med följande kommentarer 

 §3 215:- var för en skylt från Holmbergs AB i Malmö som vi var tvungna att sätta upp 

pga bidraget från Länsstyrelsen. Lennart fixar fram fakturaunderlaget för skylten åt 

Pia. Detta är nu klart. 

 §3 Vi bör få försäkran från kommunen om att larm skall fungera via fiber. Lennart tar 

upp detta med Lennart Henriksson. Enligt Lennart Henriksson har nu detta bollats 

över till Linus De Petri igen. 

 

§5 Kassarapport 

Så här ser föreningens kassa ut i dag (Belopp i SEK) 

Kassa 920 

Bankkonto  256687.83 

Totalt 257607.83 

 

§6 Grävningsarbetet. Anbuden. Lägesrapport. 

Vi har nu fått in anbudet från Liljegrens. Det är prismässigt intressant, men problemet är att 

de inte kan starta upp jobbet i höst. 

Nils-Erik och Tore ställer anbuden från Liljegrens och NCC mot varandra, så att beslut kan 

tas på nästa styrelsemöte. 

 

§7 Mötet med KEAB 15/9. Genomgång av noteringar. 

Pkt 1 Ej inkomna svar från kommunen stoppar vårt arbete.  

Lennart har försökt boka möte med Per-Ola Mattsson för att reda ut problemen, men ej fått 

svar från honom. 
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Pkt 3 Strömförbrukning i Bygdegården 

Beräknas till ca 4500 KW/år. Tas upp med bygdegårdsföreningen hur detta skall hanteras. 

Mätare sätts upp? 

 

§8 Reviderat avtal med KEAB 

Efter synpunkterna som framkom vid sista mötet med KEAB har vi inte fått någon ny version 

av avtalet. När detta kommer distribueras det till samtliga i styrelsen. (Nils-Erik) 

Något avtal kan inte skrivas på förrän oklarheterna med kommunen och skattemyndigheten är 

utredda. 

 

§9 Momsregistrering. Godkännande av beslut att anlita LRF-konsult. 

Vi har konstaterat att vi behöver hjälp för att svara på skattemyndighetens frågor. Beslutades därför att 

anlita en jurist på LRF-konsult som sätter sig in i vårt fall och tittar över våra svar. Dessa har tidigare 

hjälpt andra föreningar. Juristen tar 1550:- timmen, så vi har bara råd att anlita honom i 3 timmar. 

Lennart kollar upp läget med juristen omgående, så att vi kan svara skattemyndigheten. 

 

§10 Reviderat förslag till svar till skatteverket 

Det förslag till svar som tagits fram av Tore och Nils-Erik godkändes under förutsättning att juristen 

enligt ovan inte har ytterligare synpunkter. 

 

§11 Ledningsrättsavtal 

Layouten för avtalet är nu klart. Jens har originalet. 

Karta skall bifogas i samband med undertecknandet. Tore och Jens fixar fram kartor i A4-format. 

 

§12 Kommunalt bidrag. Läget. 

Vi måste få till ett möte med politiker (Per-Ola Matsson). Lennart har försökt men ej fått svar. 

Vill kommunen verkligen satsa nåt på landsbygden – eller är det bara löst prat??? 

 Vi vill ha svar på om vi får nåt bidrag eller inte? 

 Får vi nåt extra bidrag för att ta med Tranemåla? 

 Varför ansluter inte KABO sina lägenheter i Långeboda – trots fördelaktiga anslutningsvillkor 

 Varför vill man inte delfinansiera nergrävning av luftledning för gatlyse i Pieboda? 

 Varför vill man inte lägga ner elkabel för framtida gatlyse längs Holländarevägen? 

 Hur kommer kommunen att hantera angränsande byar som vill ha fiber? Frågor från dessa börjar 

komma till oss. 

 

Tore och Pia kommer att deltaga i frukostmöte i Guö, där kommunen skall berätta om sina satsningar på 

landsbygden. Där kanske vi kan framföra våra frågor. 

 

§13 Tillstånd från myndigheter: Trafikverket, Länsstyrelsen. Lägesrapport 

Trafikverket 

På torsdag 22/9 görs en förbesiktning av grävsträckan av anlitad person från Skanska. Nils-

Erik och Tore deltager. 

Vi har redan fått någon form av tillstånd. Nils-Erik o Tore kollar upp vad detta innebär. 

Länsstyrelsen 
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Nils-Erik har pratat med person på Länsstyrelsen, varefter en samrådsansökan har skickats in. 

Vi väntar på svar på den. 

 

§14 KABO:s anslutning. KABOS bud. 

KABO har tackat nej till det fördelaktiga pris vi gett dem. Dvs tre anslutningsavgifter för att 

ansluta 8 lägenheter. Dessutom har vi förmedlat ett bra pris, för grävning på egen tomt, från 

en lokal grävare. 

Man vill bara betala en anslutningsavgift. 

Detta innebär att vi inte räknar med KABO längre. Vi har svarat att tre anslutningar är vårt 

sista bud. Detta enligt tidigare styrelsebeslut. 

 

§15 Ansökan om anslutning 

Arne Karlsson i Ekeryd har i efterhand ansökt om att få komma med. 

Eftersom vi inte beställt och påbörjat projekteringen ännu så godkändes denna ansökan. 

Lennart meddelar Arne och fixar det praktiska med påskrivande av avtal. 

 

§16 Avtal om grävning genom fastighet, Emma Nordström, Kullemåla 

Emma Nordström har beslutat att hoppa av sitt avtal om att gå med i fiberföreningen. Detta 

pga av flytt. 

Vi skulle trots detta behöva gräva över deras fastighet för att förbereda den för en framtida 

anslutning och dessutom komma fram till Göran Nilssons fastighet. 

Tore kontaktar Emma och diskuterar grävsträcka. 

Går det att gräva bakom Köksfabriken? Tore kollar upp detta också. 

 

§17 Konsultering Lindberg El. Lägesrapport 

Rådgivning för de sista fastigheterna pågår denna veckan (V38). 

Nils-Erik skickar spec. på önskad switch till KEAB, samt kopia till Jens. 

 

§18 Gatlyse i Pieboda och Långeboda. Samgrävning mm. Rapport 

Lennart har pratat med Söderström på kommunen. Angående nergrävning av kabel för gatlyse 

så var man inte intresserad om man skulle behöva dela grävkostnaden. 

Däremot kanske man kunde göra en överenskommelse att återställa uppgrävd asfalt i 

Långeboda istället. 

Lennart fixar till ett möte med Söderström snarast. Kanske kan samordnas med mötet med 

Per-Ola. Tore och Nils-Erik deltar också i detta mötet. 

Tore mäter upp aktuell sträcka för gatlyse i Pieboda, för att ha som underlag vid mötet. 

 

Lennart frågade också om man kunde förbereda gatlyse längs vissa delar av Holländarevägen 

när man ändå gräver. Detta genom att lägga ner en elkabel. Svaret var att det inte fanns 

budgeterade pengar för detta. Frågan tas upp på nytt vid möte med politiker, samt även via 

bygdemöten som pågår just nu. 

 

§19 Aktivitetslistan 

Pkt 19.2 Insamling av avtal 

Påskrift av kyrkan ej klar ännu. Borde varit klart under vecka 36. (Lennart) 

Helgis och Veronica avtal nu klara. 
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Karin avtal fortfarande ej påskrivet? (Lennart) 

Pkt 19.10 Bidrag från banken 

Lennart kontaktar banken för att få besked. 

Följande punkter klarmarkerades: Pkt 13, 14, 33, 34, 35, 36, 39. 

 

§20 Övrigt 

Inbjudan till Halahult 

Via kommunen har vi fått en inbjudan till att deltaga vid ett uppstartsmöte av fiberförening i Halahult 5 

okt 18:30. 

Kan någon åka dit? Vi avvaktar våra diskussioner med kommunen. 

 

Framtida anslutningar 

Ett förslag på framtida anslutningskostnader las fram enligt följande 

Insatsbelopp – samma som alla andra har betalat. 

Anslutningsavgift – Blir de verkliga kostnader som uppstår, dock en minsta avgift på 10000:- 

(inkl moms). Endast i vissa specifika fall kan undantag göras från detta. Skulle kunna vara 

nybyggnation. Beslut om detta tas av styrelsen från fall till fall. 

Ovanstående förslag godkändes av styrelsen och börjar gälla omedelbart. 

 

Svansjömåla 

Frågor från Svansjömåla har kommit om anslutning till vårt fibernät. 

Vårt svar blir att eventuellt söka bidrag tillsammans med Tranemåla och Slänsmåla, eller att 

kontakta kommunen.  

 

Nästa möte 

Lennart kallar till detta när punkterna med skattemyndigheten och kommunen är utredda. 

 

§21 Mötet avslutas 

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande) 

 

Jens Svensson (protokolljusterare)   


