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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2012-02-02 

Plats: Prästgåden 135 
Närvarande: Perolof, Johanna, Bo, Peter och Anna, Erik, Anna och Patrik. 

Möte 7 
- Leaderpengar 
Johanna informerar om leaderstödet. Vi har fått beviljat 15000 kr till uppstart av 
fiberföreningen. Projekttiden är förlängd till den sista augusti. Villkoret är att vi synliggör 
leader-logon. Vi ska också rapportera in våra ideella timmar som medfinansiering och skriva 
körjournal för milkostnader. 

- Intresseanmälningar 
Mötet går muntligen igenom våra områden. 
Område 1: Anna och Peter och Perolof har fått tag på alla utom [enskild medlem] i det grå 
torpet längst norrut. Peter ska sätta ihop ett brev med viktig information till 
sommarstugeägare. Anna A mailar de sommarsgtugeadresser som finns i område 3 till Peter. 
Peter har fått tag på [enskild medlem] och de är med, [enskild medlem]… eller vad det nu 
heter har vi inte lyckats få tag på.  
Område 2: Dalhem city.Erik har pratat med [enskild medlem] som funderar på att stycka av  
5 tomter framöver. Bra information. Kalmén från Tekniska har mailat och meddelat att 
vattenverket vill ha fiber. Vi ska fråga tillbaka om inte pumpstationen vid ”spången” också 
ska ha en fiberkabel. De andra kommunala etablissemangen är kontaktade och Johanna 
jagar dem nästa vecka. [enskild medlem] har ringt att de är med.  
Område 3: Anna och Patrik har inte fått tag på [enskild markägare] eller [enskild medlem] 
längst ner. Inte heller [enskild medlem]. Bo har pratat med Göte i Halla och frågat om vi kan 
få komma på deras nästa möte den 8/2. Göte ska ännu höra av sig om besked. Vi har två 
möjligheter för lösning vid hallakorsningen. Antingen att Dalhem tar med sig allt från Tule 
eller så att Halla tar allt fram till [enskild medlem/enskild medlem].  
Område 4: Bo har mailat [enskild medlem] ang. det röda torpet. Perolof träffar [enskild 
medlem] i morgon fredag.  

Siffror från nätet idag är 104 st (med [enskild medlem]), om allt är uppdaterat korrekt 
förstås.  

- Företagen / Lördagsmötet på Lövsta 
Tommy A ska tala om företagarna som ska ha fiber på lördag på stora fiberföreningsmötet. 
Anna och Perolof är med och bevakar den dagen.  Frågor de tar med sig är: företagarna och 
kommunen ska de vara delägare i fiberföreningen som alla andra medlemmar?  Hur blir det 
då med insats/avgift och momsfrågan? 

- Marksträckning 
Peter har gjort en google-karta på marksträckningen på hela Dalhem nu.  Den mäter 20 km + 
in till husen sträckning bör vi räkna en sträckning på 25 km.  Nu har vi en grov stamnätskarta 
som vi kan utgå ifrån och därifrån göra justeringar. Peter har dragit med så få 
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vägundergångar som möjligt och en kanalundergång i närheten järnvägsbron. 

- Markägare 
Nu här vi har en dragningsplan ska vi se vilka markägare som kan komma att bli berörda. Till 
nästa möte försöker varje område ha listat sina markägare. Johanna Lägger upp ett excel ark 
där vi successivt kan föra in markägarna områdesvis – så vi har nån koll.  Ett preliminärt 
markägarmöte kan vi ha den 1/3.  Erik filar på en inbjudan.  

- Offert/Anbudsskrivning 
Tommy A kan hjälpa oss med anbudsförfrågan. Det är hög tid att gå ut nu, eftersom många 
föreningar är i startgroparna.  Tommy A kommer på nästa möte och då ska vi bara prata 
Anbud, Arbetsgång och Tidsplan. Johanna lånar med sig en projektor.  

- Hemsidan 
Erik har fixat en bättre pluppkarta som han lagt ut.  
En ny logo visas också upp och mötet tycker att den är urbra! Erik kollar om vi kan nyttja 
hans kompis foto på DalhemCity från ovan i vår marknadsföring också.  

-Tidsplanering 
Tidsplanering ser vi över nästa möte med Tommy A.  

- Trygghetslarm 
Peter har kollat hur det är gällande trygghetslarmet. När kopparkabeln är nere så placerar 
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. Peter jagar mera information för att vi ska kunna informera våra 
Dalhembor. Det finns 1 400 trygghetslarm i det fasta telenätet idag. SOF verkar inte ha 
förstått att kablarna kommer att monteras ner successivt under kommande år. För att 
trygghetslarm ska fungera i fiberkabel behöver vi investera i en bra UPS-elbackup i 
elstationen + att varje hushåll behöver en el-backuppstation också. Vi funderar på om vi 
kanske skulle kunna erbjuda ett trygghetlarmspaket. Vi vet inte. Vi tar reda på vad en 
backupstation kostar.  
 
. Mötet kom fram till: 

1. Att vi ska använda den nya logon.  
2. Att vi till nästa möte ska kunna visa upp en preliminär markägarlista.  
3. Att vi på nästa möte skall jobba effektivt med frågorna som berör Tommy A.  
4. Att vi tackar Annika och Erik för härligt valnötsbröd och en suveränt kladdig kaka.  

Nästa möte den 9/2 hos Anna o Patrik kl. 19,00 

Dagordning  
- Arbetsordning 
- Anbud/Offerter 
 - Tidsplanering 

- Företag/Kommun 
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(- Markägare) 
(- Brf. Kostnadsberäkning) 
 
Vid pennan // Johanna Larson 


