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Information för oss som bor i Ramsdalen

Optisk fiber

Varför, och för vem?
Innehåller kallelse till Ramsdalens byalags

ÅRSMÖTE
- dagordning
- budget
- verksamhetsberättelse

ÅRSMÖTE
Plats: Svartbäckens Scoutlokal
Tid: Söndagen den 17 februari 2013, kl 16.00

Du kallas härmed till årsmöte i Ramsdalens byalag enligt ovan.
Ta med dagordningen till mötet.
Årsmötet inledes med att Jonas Lindström, miljösamordnare i kommunen, berättar om
dammsystemet vid Ramsjön.
Jan Jaremark kommer även att berätta om en lömsk vattenskada han råkat ut för i sin torpargrund, samt ge förslag på lösningar för liknande situationer.
Vi bjuder som vanligt på kaffe, te, juice och tilltugg.
Hjärtligt välkommen!
Styrelsen för Ramsdalens byalag

Dagordning
1.

Mötet öppnas.

2.

Jonas Lindström, miljösamordnare för Teknik & Va i Haninge, informerar om dammsystemet som byggts upp vid Ramsjön, och om vad ett skötselåtagande betyder för oss.
		
3.
Jan Jaremark berättar om en vattenskada han råkat ut för i sin torpargrund. Förslag
till åtgärder presenteras.
4.

Val av mötesordförande.

5.

Val av mötessekreterare.

6.

Val av två personer som jämte ordförande skall justera mötets protokoll, samt vid behov
fungerare som rösträknare.

7.

Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.

8.

Styrelsens och revisorns berättelser över verksamheten det gångna året.

9.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012.

10.

Val av styrelseledamöter för 2013 enligt valberedningens förslag.

11.

Val av revisor jämte revisorssuppleant för 2013 enligt valberedningens förslag.

12.

Fastställande av årsavgift för 2013. Styrelsen föreslår en höjning med 25 kr, till totalt 100 kr.

13.
Fiberutbyggnad i Ramsdalen. Resultat av genomförd enkät.
		
14.
Aktiviteter
•
Förslag till skylt
•
Fartdämpande hinder, hyra av utrustning för hastighetskontroll
•
Skräpplockardag vid Ramsjön
•
Grannsamverkan: Inbrottsvarning och Grannlappen
•
Trädbeskskärning

RESULTATRÄKNING
Ramsdalens Byalag 2012
Intäkter
Medlemsavgifter
Summa intäkter
Kostnader
Administration
Tryck
Möteskostnader
Data
Vårstädning
Diverse

Budget
2012

Utfall 2012 Budget 2012
Bud-Utf

14 500,00
14 500,00

13 425,00
13 425,00

1 075,00
1 075,00

700,00
4 600,00
3 900,00
1 100,00
1 200,00
500,00

454,50
5 463,00
3 713,00
2 257,00
1 136,45
479,00

245,50
-863,00
187,00
-1 157,00
63,55
21,00

Summa kostnader
RESULTAT

12 000,00
2 500,00

13 502,95
-77,95

-1 502,95
2 577,95

BALANSRÄKNING
Kassa ingående balans
Resultat
Kassa utgående balans

33 578,80
2 500,00
36 078,80

33 578,80
-77,95
33 500,85

Förslag till budget för
Ramsdalens Byalag 2013
Intäkter
Medlemsavgifter
Summa intäkter
Kostnader
Administration
Tryck
Möteskostnader
Data
Vårstädning
Diverse
Skylt
Summa kostnader
RESULTAT
BALANSRÄKNING
Kassa ingående balans
Resultat
Kassa utgående balans

Budget
2013

17 000,00
17 000,00
600,00
5 000,00
3 900,00
1 900,00
1 200,00
500,00
6 000,00
19 100,00
-2 100,00

33 500,85
-2 100,00
31 400,85

Intäkter: 170*100=17000

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för år 2013
Styrelse:
Ordförande:
		Kassör:
		Ledamöter:
			
     
    

Hans Carlsson, (Omval)
Bo Lindqvist, (Omval)
Sven Gustavsson,  (Omval)  
Jenny Ekman, (Omval)
Jenny Georgsson,  (Nyval)
Ramona Ekedahl,  (Nyval)

Revisorer:

Björn Torénius, (Omval)
Nisse Hägglund,  (Omval)

Ordinarie:
Suppleant:

15.

Ärenden som hänskjutits till årsmötet.

16.

Skriftliga frågor som väckts av enskilda medlemmar.

17.

Övriga frågor.

Vendelsö 2013-01-24

18.

Årsmötet avslutas.

Jan Jaremark
Ramsdalens Byalag
Valberedningens representant

Kaffe, te eller juice med tilltugg serveras vid lämpligt tillfälle under mötets gång.
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Bokslut 2012 / Förslag till budget 2013
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Ramsdalens byalags verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Hans Carlsson
Sekreterare: Sven Gustafsson
Kassör:
Bo Lindqvist
Ledamot:
Anna Melker
Ledamot:
Ragnar Fossgaard
Ledamot:
Jenny Ekman
Adjungerad: Håkan From (teknik)
Adjungerad: Lars Sandberg (trafik, miljö)
Adjungerad: Arne Strandborg (grannsamverkan)
Revisorer har varit:
Ordinarie revisor:
Revisorsuppleant:

Verksamhet

Trafiksäkerhet
Vi har haft tät kontakt med kommunen angående trafiksäkerheten i Ramsdalen, dock utan att
nå några resultat i form av åtgärder. Vi har också undersökt möjligheten att själva införskaffa
fartdämpande hinder, exempelvis blomlådor, för uppställning på Ramsdalsvägen. Priset för dessa
lådor uppgår till ca 10 000 kr, men det stora problemet är förvaring under vintern samt underhållet. Vi lämnar frågan vidare till årsmötet.
Vägunderhållning
I början av 2012 påpekade vi i Byalaget att våra vägar i Ramsdalen var i stort behov av reparation.
Ramsdalsvägen har på flera ställen håligheter i asfaltsbeläggningen som varierar i mellan 3 cm
och 8 cm. Diverse möten och mailkontakter resulterade i att Ramsdalsvägen asfalterades mellan
Tyres-tavägen och Annebergsvägen under hösten. Den resterande delen av Ramsdalsvägen skall
asfalteras när VA-nätet åtgärdats.

Björn Torénius
Nisse Hägglund
Vårstädning
Foto: Jenny Ekman

Möten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex protokollförda möten, varav ett möte tillsammans med
inbjudna fyra kontaktombud .
Medlemmar
178 hushåll (av 215) är medlemmar. Medlemsavgiften har varit 75 kr/år (oförändrat sedan förra året).
Byalagsaktuellt / hemsidan
Byalagsaktuellt har kommit ut med två nummer, varav det senare i fyrfärgstryck och i tidnings-form.
Vår hemsida, www.ramsdalen.se, har gjorts om för att vara mer användarvänlig och ett verktyg för att nå
boende i Ramsdalen med information och nyheter.
Vårstädning
Vårstädning genomfördes den 6 maj med korvgrillning och saft/lättöl till deltagarna. Vi beslöt att även i
år tidigarelägga vårstädningen eftersom många tyckte att det blev lite väl sent föregående år.
Loppis
Söndagen den 10 juni genomfördes Ramsdalens första loppis. Den var från början planerad till den 3
juni, men flyttades på grund av regn. Deltagarantalet var så stort att ytterligare en loppis efterfrågades.
Höstloppisen planerades till söndagen den 26 augusti, men fick ställas in på grund av ihållande regn.

Ramsjön
De åtgärder som har vidtagits för att förbättra vattenkvalitén i vår badsjö Ramsjön är uppbyggnaden av ett dammsystem, där förorenat vatten renas på biologisk väg via naturens eget ”reningsverk”, innan det rinner ut i Ramsjön. Kommunen har frågat styrelsen om Byalaget kan vara
behjälplig med tillsyn av dammen i samband med våra aktiviteter. Vi har under hösten undersökt
vad detta ansvarsmässigt skulle innebära.
Fiberutbyggnad
Under sommaren har Telia/Skanova under namnet ”Öppen fiber” börjat lägga ned fiber i grannga-torna, där gränsen går vid Lisebergsvägen. För att gräva ned fiber i Ramsdalen är kravet från
Telia/Skanova att minst 60% av berörda hushåll skall vara intresserade. Byalaget beslöt att under
hösten genomföra en undersökning hur stort intresset är. Enkäten skickades ut till alla hushåll,
både medlemmar och icke medlemmar, och uppföljdes med en påminnelse till de som inte svarat. Trots detta är det 78 som inte svarat, vilket innebär att endast 40% är intresserade. Telia/
Skanova hävdar att intresset måste vara 60% för att de skall titta på en utbyggnad.
Remissinstans / Tyresta
Byalaget har som remissinstans tagit del av förslag till nya föreskrifter och skötselplan för Tyresta
Nationalpark samt utvidgning m.m. och ny skötselplan för Tyresta naturreservat, och skickat
vårt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Hans Carlsson
Ordförande

Skråpplockardag
Söndagen den 21 oktober anordnade Byalaget en skräpplockardag runt Ramsjön. Nio personer från
Ramsdalen deltog i aktiviteten, som avslutades med korvgrillning vid Ramsjön.
Trädbeskärning
Trädbeskärning under 2012 utfördes av Helena och Kina från Helenas Trädgårdsverk, till reducerade
priser enligt avtal med Ramsdalens byalag. De utförde 2012 något färre arbeten än under 2011, men
fortsätter med samma avtalspriser även under 2013.
Värmepumpservice
I augusti var vi 11 hushåll som gemensamt beställde service på våra värmepumpar från Kedulab i Haninge. Alla var nöjda med utfört arbete.
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Loppis i Ramsdalen
Foto: Jenny Ekman
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I takt med att tekniken utvecklas och våra medievanor förändras får bredbandet en allt viktigare roll
i svenska hushåll. Många prioriterar bredbandet
framför såväl utlandsresan som fredagsmyset. Till
och med bilen prioriteras bort när konsumenten
måste välja, visar en nyligen genomförd undersökning som Com-Hem (Com-panelen) gjort.
Fiber i Ramsdalen?
Under hösten har vi i styrelsen undersökt intresset för
fiber hos de boende i Ramsdalen. Vi har fått många
frågor, och här hoppas vi kunna ge svar på några av
dem.
Kort sagt kan man säga att det finns tre olika bredbandslösningar för dig som konsument:
•

•

•
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Det kopparbaserade accessnätet ägs och drivs
av Telia/Sonera. Förutom att kunna ringa via
kopparnätet går det även att köpa tv- och bredbandstjänster via nätet genom xDSL-tekniken.
Denna teknik anses idag ha en maximal preststanda att leverera bredbandstjänster om 30
Mbit/s . Om avståndet mellan abonnenten
och
telestationen är väldigt kort kan
100Mbit/s uppnås, vilket är regeringens mål.
4G (mobilt bredband) kan i framtiden
nå
upp till en övföringhastighet i storleksordningen
80
Mbit/s.
Nackdelen
med den tekniken är att användarna
delar på kapaciteten från masten, samt
att prestandan också minskar med avståndet. För de som vill ladda ner stora mängder data eller titta på TV via det mobila bredbandet blir det väldigt dyrt eftersom man betalar för hur mycket man använder nätet.
Optisk fiber är den fasta infrastruktur som, idag,
mest kostnadseffektivt kan ge en nästintill obegränsad överföringshastighet (100
Mbit/s – 1000Mbit/s). Det är en anslutningsform som anses framtidssäker, eftersom du på
grund av den obegränsade kapaciteten slipper
uppgradera tekniken när behovet växer.

Vem behöver fiber?
Är då en fiberanslutning en bra investering? Det beror förstås på vilka behov du har. Du kan klara sig
med en xDSL-anslutning eller mobilt bredband om
du mest använder uppkopplingen för att till exempel
surfa, skicka mejl och sköta bankärenden. Men över
tiden kommer all fast bredbandsanslutning att gå via
fibernäten, som i princip har obegränsad överföringskapacitet. Om man tittar på den nyligen genomförda
undersökningen via Com-panelen, där 9 av 10 hushåll
tycker att bredbandet är oumbärligt, så räcker det inte
med koppar eller mobilnät.
Stora beteendeförändringar
De senaste åren har visat på stora beteendeförändringar
i hur, när och till vad konsumenter använder internet.
Att det är så många som föredrar internetuppkoppling
före semester, tv och bil, säger en hel del om hur viktigt internet är för oss i dagens informationssamhälle.
Undersökningen visar också att 6 av 10 gärna vill vara
först med nya internetföreteelser, och dessutom planerar respondenterna att spendera mer tid på nätet under 2011.
Mer tid på Internet
Under de senaste 12 månaderna har det skett en markant ökning i användandet av streamingtjänster för
musik och rörlig bild samtidigt som relativt etablerade
beteenden, till exempel att göra bankärenden på nätet,
också ökar. Det beror bland annat på att tjänster och
applikationer blir allt bättre, mer behovsanpassade och
lättare att använda. Att bredbandsuppkopplingar blir
snabbare och mer tillgängliga påverkar också. Dessutom har vi en ny generation ”digitala infödingar” som
påverkar och inspirerar sina föräldrar och far- och
morföräldrar att använda internet på nya sätt. Samtidigt som 28 procent av deltagarna i panelen spenderar
mer än fem timmar per dag på internet, förutspår man
ett ökat användande. Nära 40 procent av Com-panelen
tror att de under följande år kommer att streama (titta
på rörliga bilder i realtid), 25 procent att de kommer
lyssna på mer musik och 20 procent att de kommer
göra fler bankärenden på nätet.

TV på nätet
TV åt alla! Ropen skallar på internet när allt fler organisationer och företag skaffar sig egen tv-kanal. Nu
senast är det Svenska kyrkan som tillsammans med
Kyrkans tidning startat egna tv-sändningar över nätet.
Och de är inte ensamma – allt fler företag och organisationer bygger ut sina hemsidor på ett sätt som gör att
de innehåller mer. Men det gör dem också tyngre och
ställer många gånger krav på besökarens uppkoppling.
Fiberns baksida
Fiberoptiken ligger hela tiden flera steg före och kommer att klara de kapacitetskrav vi ställer idag och
framöver, och vinner således i alla jämförelser utom
en: Den förutsätter en ny infrastruktur som kostar en
hel del att bygga.
En investering
Värt att tänka på är dock att fiber kan vara en bra investering eftersom det påverkar priset uppåt för bostaden
vid en eventuell försäljning. Många gånger kan valet
av en bostad falla på det huset som har fiber installerat. Kostnaden för IT och teletjänsterna är dessutom
oftast betydligt lägre: om man abonnerar på ex IP-TV
18 kanaler, IP-telefoni (samma telefonnummer som ni
redan har) så kan investeringen vara betald på mindre
än 10 år.
Idag - och imorgon
Vad som passar det enskilda hushållet är naturligtvis
upp till varje person att avgöra. Men för att kunna göra
ett riktigt val är det viktigt att ta reda på information
och att sätta sig in i vad en fiberanslutning skulle innebära, inte bara idag utan även imorgon.
Har du fler frågor? Prata gärna med oss i styrelsen så
försöker vi hjälpa dig vidare.

Grannsamverkan
		

för ökad säkerhet

En liten påminnelse om GRANNSAMVERKAN.
Nedan finns tips om hur vi kan hjälpa varandra och
se till att vi slipper inbrott i Ramsdalen. Vid osäkerhet eller problem, kontakta Arne Strandborg
(Ramsdalsv 43, tel: 777 81 13).
För att se vad som händer i Haninge har grannsamverkan en egen hemsida med info från polisen.
Adress: gsv.haninge.org (OBS inget www.)
Gå gärna in på denna sida och vidare ( inf från polisen) så får ni en uppfattning vad som händer i Haninge.
Här kommer några tips för att hjälpa varandra:
1.
2.

3.

4.
5.

Se till att dina grannar vet om att du är bortrest.
Ev. någon kontaktperson att ringa till.
Till grannarna: om ni går in på tomten och
kollar, flytta gärna några möbler eller annat
som finns i trädgården. Inbrott är sällan spontana från tjuvens sida, utan föregås av dagar
med planering, åka runt och titta osv.)
Du kan anmäla om du är borta en viss tid. Då
kan grannstödsbilen kolla din tomt. Anmäl
detta till Arne så meddelar han vidare till
polisen.
Om ni ser något misstänkt kan du ringa polisen 114 14, eller vid pågående inbrott 112.
Om ni har råkat ut för någon förseelse ex.
det har blivit på modet att ”slanga bensin” anmäl detta! Det kommer antagligen inte att
hända något från polisens sida, men du kom
mer in i statistiken och händer det ofta inom
samma område kan polisen kolla oftare.

Slutligen en information om bilinbrott. Tjuvarna har
en apparat med sig som gör följande. När du låser bilen med fjärrkontrollen så ser tjuven till att det blinkar i bilen, men den låses inte. När du har gått, går
tjuven och länsar bilen och ”du förstår ingenting”. Så
polisens tips är: stå vid bilen och lås och tag i dörren
att bilen verkligen är låst.
Frågor och synpunkter besvaras av Arne, som hoppas att det blir en inbrottsfri vår och sommar.
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Du har väl inte missat vår hemsida? på

www.ramsdalen.se

finns en massa att läsa om vårt område!

Trädbeskärning i Ramsdalen
Vi har under några år fått våra träd och häckar beskärda av Helena från Helena´s Trädgårdsverk. Hon kommer
gärna tillbaka i år också, och erbjuder boende i Ramsdalen rabatterat pris.
Ordinarie timpriset är 500 kr inkl moms, men
om du beställer före 2013-03-10 så har vi i Byalaget förhandlat fram ett timpris på 450 kr inkl
moms.
Nedanstående intresseanmälan ifylles och skickas antingen per post till Helenas Trädgårdsverk,
Aspvägen 3A, 132 43 Saltsjö-Boo eller som mejl
till info@helenastradgardsverk.se. Helena tar
därefter kontakt med respektive fastighetsägare
angående omfattningen och klipptid bestäms.
Det finns även möjlighet att anlita Helena för
allehanda trädgårdsarbeten som grävning, gräsklipp, ogräsrens mm . Dessa arbeten faller under Rot uppgörelsen och den tid som läggs ned
ersätts då med 50% totala beloppet. Detta gäller
dock inte klippning av fruktträd tråkigt nog.
För mera information se hemsidan www.helenastradgardsverk.se. Telefon till Helena är 073153 42 40.

Kontakta mig ang trädbeskärning!
Namn:
Adress:
Telefon:
Antal träd som ska beskäras:
Övrigt:
Skickas till: Helenas Trädgårdsverk, Aspvägen 3A, 132 43 Saltsjö-Boo

