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Plats: Granskogs
Närvarande: Perolof, Johanna, Bo, Peter och Anna, Erik, Anna och Patrik.
Möte 8
Tommy A kunde tyvärr inte delta ikväll. Vi bokar in nästa torsdag med honom.
Tips: Radio Gotlands sändning 9/25 kl. 08:15 om fast mobil i Jämtland.
- Intresseanmälningar
Mötet går muntligen igenom olösta hushåll.
Johanna informerar Dalhem IF på söndagens styrelsemöte. [enskild markägare] har fått
information. Nyinformerade som tackat ja eller är positiva är [enskild medlem], [enskild
medlem], [enskild medlem], [enskild medlem].
Vi är uppe i 80 % nu men många frågor ska ännu lösas.
- Företagen / Lördagsmötet på Lövsta
Perolof och Anna rapporterar över mötet på Lövsta. Lövstamötet med Fibernät Gotland hade
gått igenom alla närvarande socknar/områden och alla hade fått dragit sitt projekts status.
Många har redan annonserat om grävanbud och många hade redan grävdatum. Sedan har
de fått indelat sig i temagrupper. Perolof deltog i momsgruppen där de lyfte många frågor,
kontentan var väl att i dialog med skattemyndigheten ang. moms ska vi tala med
juristavdelningen och samma person varje gång. Anna fanns med i trygghetslarmsgruppen
som inte var så många och inte ens regionen hade bra koll på detta med trygghetslarm.
Anne S-M var med och är nu åter i arbete.
Mötet talade om detta med fast IP adress och säkerhetslösningar och lite om
försäkringsfrågor runt de som ev. skadar sig under sina dagsverken. Det är nog viktigt att vi
poängterar att dagsverken görs under eget ansvar och egen försäkring.
- Marksträckning
Vi har nu fått reda på att det inte finns någon klar undergång under kanalen. Vi får tänka om
här, så att vi bara får en undergång.
Bo har pratat med Göte i Halla som inte tyckte att vi behövde komma på något möte. Han
var överens om de två lösningarna som Dalhem hade lagt fram. Allt eller inget. Antingen hela
Burge-Granskogs-trekanten-halla Unsarve, Tomte upp till Tule, eller att vi slutar vid [enskild
medlem/enskild medlem]. Halla vill att regionen skall bestämma.
- Markägare
Nytt datum för preliminärt markägarmöte den 8/3 kl. 19. Anna bokar lokal. Till nästa gång
ska vi ha en markägarförteckning på möjligt berörda markägare för en ungefärlig sträckning.
Erik och Perolof filar vidare på en inbjudan till markägarmöte.
Johanna lägger upp en excel fil på google.docs där vi områdesvis kan lägga in de markägare
vi kan identifiera.
Bo och Johanna rapporterar från LRFs årsmöte där Hörsne var med och poängterade att det
finns en skrivning i markägaravtalen som inte är bra. Där har en markägare lyckats fått in
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skrivningen att fiberföreningen är med och tar merkostnader för framtida arbeten i
åkrarna/markerna som fördyrar p.g.a. att fibern ligger där. De tyckte att det är allas ansvar
att ta kostnaden som fördyrar för den enskilde markägaren. Det finns en poäng i det.
Frågor till Tommy
Svartfiber – hur blir det för en sommargotlänning om han/hon köper svartfiber, kan
han/hon koppla på med något kortvarigt abonnemang för sommarmånaderna?
○ Trygghetslarmet – UPS-lösning i vår telestation, för hemmen? Fast IP? Brandväggar mm.
○ Efteranmälningar – på vilken nivå ska vi lägga oss för att det ska bli så rimligt som möjligt
för efterkommande? (Tänk även på efterkommande företag.)
○ Företagen/regionens verksamheter – hur ska vi kunna räkna och agera så att det blir så
likvärdigt och rättvist som möjligt i fråga om kostnader?
○ Måste alla markägare kontaktas när det är mark vid väg och grävning i ex uppslänt? Ex.
kabeldragningen i [enskild markägare] skog eller fetfibern i [enskild medlem] trädgård.
- Föreningsbildning
Vi har preliminärt satt ett datum för nästa stormöte med socknen då vi också bildar
föreningen. Fredagen den 23/3 i bygdegården kl. 19, med fiberpub vid tåget efteråt.
När vi bildat föreningen så skall konto och organisationsnummer skaffas och så ska vi hämta
det regionala stödet så fort som möjligt. Johanna tittar på det.
Fram till dess ska vi ha jobbat igenom stadgar, medlemsvillkor, förslag till styrelse, tidsplan
och en preliminär ekonomi.
Hur ska vi på föreningsbildningen göra så att de som är där blir medlemmar? Ska vi sen
skicka ut inbetalningskort med information? Eller hur ska vi göra?
●
○

- Tidsplanering
Tidsplanering ser vi över nästa möte med Tommy A. I tidsplaneringen behöver vi nu sätta en
tågordning och datum för att ha något att utgå ifrån.
Mötet kom fram till:
Att vi till nästa möte ska kunna visa upp en preliminär markägarlista.
2. Att vi tackar Anna och Patrik för en underbar hemslagen limpa och en sliskigt god
fastlagsbulle.
Nästa möte
den 16/2 hos Perolof på Myre kl. 18,30
1.

Dagordning
- Arbetsordning
- Anbud/Offerter
- Tidsplanering
- Företag/Kommun
(- Markägare)
(- Brf. Kostnadsberäkning)
Vid pennan // Johanna Larson
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