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Plats: Hallfose
Närvarande: Perolof, Johanna, Bo, Peter, Erik, Anna och Tommy Andersson.
Möte 5
- Intresseanmälningar
Alla har varit ute och knackat dörr. Vi har ungefär fått ihop 85 intresseanmälningar och vi
gissar på att vi kanske har 130-140 st. Beroende på hur vi räknar bostadsrättsföreningarna
och företagen.
Alla områden har några kvar att kontakta.
Tommy A berättar ny information angående företag. Telia-abonnemangen gäller bara
privatpersoner med personnummer. Är det ett företag eller organisation som har
organisationsnummer gäller andra förutsättningar. Helt ny information för alla
fiberföreningar.
För företag och organisationer som vill ha fiber, så gäller det att fiberföreningen drar fram
kabeln (svartfiber). Sen hyr vi ut den till Skanova som upprättar avtal med
företaget/organisationen som då får ett öppet nät och kan ta vilket abonnemang från vilken
operatör som helst.
Här gäller det för oss att tänka till. Dessa företag – blir de delägare i vår kabel? Är de
medlemmar i föreningen? Hur ska vi beräkna deras kostnad?
Exempel på företag/organisationer i Dalhem är Kyrkan, Region Gotland med Skolan,
Brandstationen, RangSells anläggning, ga Snickerifabriken, fiskfabriken.
Här behöver vi tänka till extra.
Johanna kontaktar Fredrik Nyberg på Telia ang. detta med företag och svartfiber. Med
Fredrik Nyberg ska vi också reda ut vilket som är bäst för bostadsrättsföreningen och
hyreshusen (jannehags och ga affären). Tommy känner till honom och han är bra att prata
med vad det gäller lösningar för bostadsrättsföreningar, för det finns olika lösningar
beroende på hur många huskroppar som har lägenheter etc.
- Kostnader
Vi gick igenom kostnadsskissen Johanna gjort och det funkar inte riktigt. Vi ska helt enkelt
inte hantera momsfrågan i det här läget. Om vi för Dalhem ska visa upp något så ska vi inte
grotta in oss i momsen eller vad föreningen skall ha för buffert etc. Vi ska visa på
kostnaderna och att det blir billigare om vi blir fler. Gör om – Gör enkelt.
- Marksträckning
. Tommy berättar och vi ställer frågor. Men om jag fattat allt rätt så summerar jag så här:
Vi ska göra en enklare karta via google eller nåt, så vi får en planskiss. Den behöver bara ha
en ungefärlig sträckmätning. Med den kartan begär vi in offerter från gräventreprenörer och
fiberdesignare (fiberblåsare).
Gräventreprenörer
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De gör sen beräkningar på vad det skulle kunna kosta. Vi ska vara noga med att fråga vad de
har för maskiner, kedjegrävare, plog etc.
Som fotnot kan vi ha att ett dagsbeting plöjs ungefär 500m. Vissa dagar inget alls, bara
förberedelser och vissa dagar flera km. Det är bra om vi har tagit reda på var det finns
jordvärme, dräneringar, täckdikning och allt annat vi inte ska gräva i. Ibland är det bättre att
gräva än att plöja – beroende på om det finns saker att undvika.
Fiberdesigners
Vi föreslår en dragning, sen tittar de över området och gör noggrannare beräkningar.
När vi bestämt leverantörer kommer vi att behöva åka ut med dem och titta på all sträckning
rent fysiskt.
Bra att veta:
Kanalundergång kan kosta ca 65 000:-. Landsvägsundergång ca 15-20000kr. Små vägar som
inte är belagda kan vi gräva av helt enkelt.
”Vägområdet” innefattar vägen och så många meter vid sidan av, som en 10 del av
hastigheten vid vägen. Alltså 70 väg – 7 m på var sida om vägen (eller fram till staket). Där
behövs inte markägarens lov för en kommunal eller statlig strukturell inverkan.
Överkapacitet:
Vi behöver räkna med kapacitet i skåpen för alla hushåll – även de som inte är med, för
områden som är möjliga att bygga i framtiden, för telemasten vid munkebos/granskogs.
Skåpen har utrymme för ungefär 12-15 abonnenter. Så i city blir det kanske 200m mellan
varje skåp och i utkanterna kanske 1 km mellan varje skåp.
Skåpen skall sitta på en plats som man kan köra fram till – tillgängligt alltså, men ändå så att
snösvängen inte river det med sig. Det är nämligen i skåpen det ska svetsas, vilket är ett
pillgöra och då vill man gärna backa till sin stora bil som svetsarna sitter varmt och gott i och
arbetar.
- Leaderpengar
Johanna ska gå på ett möte om leaderpengarna. Det kommer att bli så att vi rekvirerar
pengarna i efterskott. Vi behöver alltså lägga ut i förskott.
- Andra sockenmötet 19/1
Lokalen är bokad. Peter kollar med Vicky om hon har fikabröd vi kan köpa. Johanna köper allt
annat. Vi ses där kl. 18. Vi knåpade färdigt inbjudan i Peters dator. Peter trycker upp och
övningskör ut med inbjudan till hela Dalhem.
På mötet drar vi all information igen. Från att vi presenterar oss, förklarar varför det här är
aktuellt nu till att prata om hur projektet/grävningen skulle kunna se ut för Dalhem.
-Övrigt
Paraplyföreningen skall ha ett möte med alla fiberföreningar på Lövsta den 4/2 kl. 10-15.
Anna A och någon till bör gå med på mötet.
.
Mötet kom fram till:
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Att vi är bra på G!
2. Att vi tackar Johanna och Folke för gästvänligheten.
1.

Nästa möte

den 26/1 hos Harstäde kl.19,00

Dagordning

- Sockenmötet – hur gick det?
- Intresseanmälningar
Hur många har vi kvar? Områdena redovisar sina kvarvarande fastigheter och nekare.
- Kostnader
Räkna antalet bebodda fastigheter – regionens 2000kr.
Vägundergångar, kanalundergångar.
Överkapacitet – vi behöver börja räkna på antalet skåp och kablar.
- Marksträckning
Ungefärlig karta som vi kan lämna vid en offertförfrågan och till Per på museet.
Identifiera markägare.
Dräneringar, täckdiken, jordvärme, vatten, avlopp.
- Offertskrivning
Hur ser tidigare offerter ut? Vad ska vi tänka på?
- Tidig tidsplanering?
Så vi själva har några milstolpar att jobba mot.

Vid pennan // Johanna Larson
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