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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2012-01-26 

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

Möte 6 
- Sockenmötet hur gick det… 
Andra stora sockenmötet var också välbesökt den 19/1. Ca 65 Dalhemsbor kom och bara 1/3 
del var på det första mötet. Så det var många nya. Cirka 10 nya intresseanmälningar fick vi in 
den kvällen. [enskild medlem] gjorde ett dagsverke i att baka fikabörd för kvällen. Vi 
passerade 100 gränsen efter den kvällen.  

- Intresseanmälningar 
Mötet går igenom hela listan med anmälningar och får till några fastigheter som vi har 
intresselapp på men inte fanns med i listan.  Mötet gör upp vilka vi har kvar att kontakta.  

För protokolletsskull: Bo – [enskild medlem], [enskild medlem], [enskild medlem], [enskild 
medlem], [enskild medlem]. Erik – [enskild medlem] och [enskild medlem], [enskild medlem] 
vid tåget. Perolof – [enskild medlem]. Brenwallds – ta med alla lappar och kontakta de ni har 
kvar, [enskild medlem], [enskild medlem]. Johanna – [enskild medlem], [enskild medlem], 
[enskild medlem], [enskild medlem], lappar på grannarna som tackat ja, kommunens 
verksamheter, Företagsutredningen. Anna o Patrik – [enskild medlem], [enskild medlem], 
[enskild medlem], [enskild medlem], [enskild medlem], [enskild markägare] om sträckningen 
vid Granskogs.    

- Brf 
För att veta hur vi ska göra med bostadsrättsföreningarna ska vi kontakta FLL och Hörsne om 
hur de har gjort.  Anna A kontaktar FLL och Johanna räknar lite på de olika principerna som vi 
kan se kan användas. Enligt Fredrik Nyberg, Telia, bör varje Brf-lägenhet skaffa sig ett egen 
abonnemang och kabel.   

- Kostnader 
 För att räkna på kostnaderna så måste vi veta hur sträckdragningen skall göras. Frågetecken 
finns ännu med Hörsneföreningen om [enskild medlem] närmast Ekeby och med Halla 
angående [enskild medlem].  Bo och Johanna kontaktar Halla om att få vara med på ett av 
deras styrelsemöten för att diskutera olika förslag. Enligt Anne Ståhl-Mousa är 
sockengränserna inte självklara. Det som är mest ekonomiskt och geografiskt det bästa skall 
råda.   

- Marksträckning 
Peter har gjort en google-karta på marksträckningen den norra delen och city. Peter tar in 
marksträckningskartor och prickar in det på sin google-karta från de andra områdena. Karby 
lämnade sin karta direkt och granskogs lämnar in under veckan.   

- Trygghetslarm 
Peter har kollat hur det är gällande trygghetslarmet. När kopparkabeln är nere så placerar 
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Telia en fast mobil telefonlösning. Trygghetslarmen idag fungerar verkligen inte på dessa 
ledningar. Annan mobil teknik finns, men hur regionen kommer förhandla in den tekniken till 
gotlänningarna står i stjärnorna. Ingen vet vad det kan kosta eller hur många som har 
behovet när vi väl är där. 

-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. Perolof kollar upp om han kan den dagen.  

Erik skissar på text till markägarmötet. 
Erik skissar på Dalhem logo. 
 
.  

Mötet kom fram till: 

1. Att vi ska dra ett varv till med intresseanmälningar. 
2. Att vi ska förbättra ”pluppkartan” på medlemmar till hemsidan. 
3. Att vi till nästa möte ska kunna visa en karta, ett första förslag på marksträckning att 

jobba med.  
4. Att vi till nästa möte ska börja fila på en berörda markägarlista.  
5. Att vi tackar Bo och Carina för underbar paj med glass och härligt hembakat bröd.  
 

 

Nästa möte den 2/2 hos Erik i City kl. 18,30 

Dagordning  
- Leaderpengar 
Johanna informerar om Leaderpengen. 

- Intresseanmälningar 
Hur många har vi kvar? Områdena redovisar sina kvarvarande fastigheter 
Antalet fastigheter – huvudabonnemang 
Antalet flyglar – sidoabonnemang 

- Udda fastigheter 

Företag. – kontakter/kommunen 
Brf. - kostnadsberäkningar 

- Marksträckning 

Kartskiss klar? Skicka till Tommy A för koll inför offert, Museet.  
Beräkning av sträckan - längd. 

- Markägare 
Identifiera och lista markägare. 
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- Offertskrivning 
Hur ser tidigare offerter ut? Vad ska vi tänka på? Tommy A. 

- Hemsidan 

Pluppkartan.  
- Tidig tidsplanering? 
Så vi själva har några milstolpar att jobba mot.  

 

 
Vid pennan // Johanna Larson 

 


