Dalhem Fiber.se
Minnesanteckningar

2011-11-03

Plats: Hos Perolof och Inger Kallings
Närvarande: Perolof och Inger Kallings Myre, Johanna Larson Hallfose, Bo Harstäde Harstäde,
Peter Brennwald och Anna Brozén Hallvide, Erik Guldström City, Anna Almgren och Patrik
Cronholm Granskogs.
Från föregående möte
- Grannsoknarna
Hörsne:
Anna har pratat med Henrik Ö i Hörsne. Vi ska ta en diskussion igen om det
lilla grå torpet, Anderbåtels, som ligger på Vidungesidan. Det är troligen billigare för Hörsne
att dra fiber dit än att Dalhem skall gå över/under vägen. Vi pratar om det igen. Henrik är
välkommen på nästa möte.
Halla: Anna har också pratat med Göte i Halla. Halla ska ha nytt projektmöte den 8/11 och
då diskutera Burge och trekanten. Om Dalhem ändå behöver dra fiber till Burge går vi precis
förbi trekanten och det känns ju dumt att Halla ska bekosta en vägövergång när vi ändå går
förbi. Anna ska prata med Göte igen och bjuda i honom till vårt möte också.
Ganthem:
Johanna har inte kontaktat Ganthem. Bara kort berättat för Ronny Johansson
att Dalhem är på gång. Bo kontaktar Evert A och Marie B i Ganthem och berättar att Dalhem
är på gång, mest för informationens skull. Vi har inga fastighetskomplikationer med
Ganthem.
Ekeby: Ekeby är på gång och Peter kollar med Mats om det är något vi behöver tänka på
gemensamt. Och informera om att Dalhem också är på g.
Tågets Anders Svensson, ska bjudas in till projektgruppen då han sitter med i Dalhems
sockenutvecklingsgrupp och är projektledare för tågets grävning och utbyggnad. Peter pratar
med Anders.
Rangsells ligger på Roma mark, men ska räknas in i vår dragning. Johanna kontaktar.
Anna kollar med sin bror Ulf mer ingående vad som gäller för vägnätet och
trafiksäkerhetsverket. Broövergångar
- Första stora sockenmötet
Utskicket gås igenom och korrigeras. Anna och Patrik delar ut till hela Dalhem och Johanna
tar karbygate. Utskicken ska ut denna helg.
Sockenmötet den 17/11 är samma kväll som företagardagen. Lokalen är bokad och klar.
Anna B kollar med skolan eller ett fotbollslag om de kan fixa fikabröd. Anna och Peter köper
kaffe och fixar så det finns fikabröd.
Johanna erbjuder sig att sitta och pricka av vilka ”fastigheter” som kommer på stormötet.
Johanna kollar också med Anne Stål-Mousa vilket teknikbehov hon behöver i bygdegården
för att visa upp och berätta om fiber.
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Vi beslutar att träffas nån timma innan socken mötet för att hjälpas åt att koka kaffe och
ställa ut stolar.
- Webbsidan och digitalkartan
Erik har gjort i ordning webbsidan www.dalhemfiber.se. Peter, Anna A, Johanna och Erik är
än så länge administratörer. Erik ska också ordna en gemensam e-postadress för
projektet/blivande föreningen ex. info@dalhemfiber.se, där projektgruppen/blivande
styrelsen kan hämta mail. Vi kan också koppla på en gemensam kalender som vi kan ha
under utvecklingsarbetet.
Angående digitalkartan vet vi inte riktigt vad vi ska ha den till. Erik kan ta fram bra digitala
kartor via Internet. Johanna frågar Anne om det. Det kan vara så att det behövs för grävplaneringen eller så.
-Sopregistret
Johanna och Anna har redigerat i sopregistrets fastigheter för Dalhem. Vi har försökt dela in
det i fyra områden. Vid en närmare titt så behövs det redigeras mer. Det fattas vissa
fastigheter och vissa fastigheter ska splittas upp då de har ett gemensamt ’sop-konto’ för
flera samfällighetsfastigheter.
Vi delar upp ansvariga för de olika områden i sopregistret och ber att alla inventerar sina
områden och kompletterar listan.
-Leaderpengar
Fiberuvecklingsgrupper kan söka Leaderpengar. Men det betalas bara ut till en organiserad
förening. Tanken var att göra detta till ett sockenutvecklingsprojekt. Det visar sig att
Dalhems sockenutvecklingsgrupp var en sektion under Hembygdsföreningen. I vilken
Johanna är kassör. Peter har pratat med Stefan som var ledare i sockenutvecklingsgruppen,
men han har lämnat över ordförandeskapet till Bertil Hanell som var vice ordf. Enligt Bertil
får fiberföreningen gärna ta över sockenutvecklingshatten.
Johanna kollar om det finns några pengar kvar i sockenutvecklingsgruppen. Johanna kallar
hembygdsföreningen till ett möte och frågar om vi kan använda hembygdsföreningens
organisationsnummer som en sektion för att söka Leaderpengarna.

Mötet kom fram till:
Nästa möte: Stora sockenmötet på torsdag 17/11 kl. 19 i Dalhem bygdegård
Vi ses någon timma innan.
2. Listan på Dalhems fastigheter skall då vara kompletterad.
3. Dalhem fiber ska vara tillgängliga och informera vid Dalhem Julmarknad på Tåget i
december.
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Tack Inger och Perolof för gästvänligheten och det goda fikat.
Vid pennan // Johanna Larson
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