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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2011-12-28 

Plats: Brennwalds 
Närvarande: Perolof, Johanna, Bo, Peter och Anna, Erik, Anna och Patrik. 

Möte 4 
- Intresseanmälningar 
Nästan inga dörrknackningar har gjorts här före jul. Vi har samlat ca 70 intresseanmälningar 
av 150-170 hushåll. Dörrknackningsinsatsen ska göras före den 12/1. 

Johanna lägger ut intresseanmälningsblankett på google.docs.  Mötet gick igenom vad vi 
behöver veta i dagsläget och vad som ska finnas med på blanketten.  

- Kostnader 
Johanna tittar även på ”prismodellen” som Hörsne eller Fardhem gjorde och försöker räkna 
fram flera modeller, beroende på hur många som är med på tåget, så fort som möjligt.  

Mötet var överens om att kopiera Hörsnes eller FLLs prisplan för de olika 
kostnadsscenariorna som finns för flygel, släckt fiber, företagare,  bostadsrättsförening etc. 
tills bättre beräkningar gjorts för kostnaderna i Dalhems förening.  

- Andra stora sockenmötet 
Planeras till den 19/1 i bygdegården kl. 19. Anna A bokar lokal och frågar Anne S-M om hon 
kan vara med.  
 
- Marksträckning 
Peter har räknat på ”Worst case scenario” och då är det två mils grävning vilket ca skulle ge 
100 hushåll en kostnad på 20 000 kr.  
En mer säker sträckning behöver tas fram och Tommy Andersson från FLL bör vi konsultera. 
Anna A tar den kontakten.  

Erik har en GPS och är villig att leka med Bo och en 4-hjuling. Inget bestämdes där.  
 
Anna A har kontaktat museet ang. fornlämningar och fått en länk till fornlämningskarta på 
nätet. De meddelade att de tittar gärna på en karta på planerad dragning och säger sitt då. 
 
Peter visar en el-dragningskarta från Geab.  

- Markägare 
När vi går runt och pratar med folk, ska vi fråga om de vet att det finns någon stans där vi 
absolut inte skall gräva och om de vet vilka markägare som finns i närheten.  

Planerat är att ha ett markägarmöte strax efter stormötet den 2/2. En lista på berörda 
markägare och en plan för en möjligsträckning bör vara klar till dess.  
 
 - Andra Socknar 
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Anna A har inte fått tag på Halla ännu. Johanna meddelar att Ganthem är på gång också. 

-Leaderpengar 
 Johanna kollar om vi fått Leaderpengarna. Peter ligger ute med pengar för tryckning av 
informationsmaterial.  

 

 

Mötet kom fram till: 

1. Stora sockenmötet på torsdag 19/1 kl. 19 i Dalhem bygdegård  (Vi ses någon timma 
innan.) 

2. Dörrknackningen skall vara gjord då. 
3. En mer planerad sträckning skall vara påbörjad.  
4. Olika kostnadsscenarior skall kunna visas upp. Ex. om vi är 100 hushåll eller 150 hushåll.  
 

 

Nästa möte den 12/1 hos Harstäde kl.18,30 Hallfose 

Dagordning  
- Intresseanmälningar 
Dörrknackningar: Hur många hushåll har vi? Hur många dörrknackningar har vi kvar? Varje 
område rapporterar sin verksamhet.  

- Kostnader 

Vilka prisplaner är gjorda. Johanna och Anna redovisar olika kostnadsscenarior.  

- Marksträckning 
Har vi kontakt med Tommy från FLL? Har någon varit ute och mätt i sitt område? Eller gjort 
någon annan plan? 
Har vi fått tag på VA-ledningskartor? 
Har vi alla andra kartor vi behöver? 
Har vi någon lista på eventuellt berörda markägare? 

 
 

 
Vid pennan // Johanna Larson 
 
 

 


