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Minnesanteckningar   2012-02-23 
 
Plats: Harstäde 
Närvarande: Bo, Anna A, Peter B, Anna B, Perolof 
Johanna och Eric hade valt feber i stället för fiber denna kväll. 
 
Möte 10 
Anna A rapporterade från möte på Granskog i söndags med repr. för Halla samt med Anne 
Stål Mousa, Eric och Perolof närvarande. (var Bo med?). Halla tar över de fastigheter som är 
bäst lämpade att tillhöra deras fibernät. Halla fick ta över våra anmälningsblanketter och 
skulle meddela berörda att de tar över. 
 
Tommy skall undersöka om det inte är bättre att [enskild medlem] får anslutning från Roma i 
stället.  
 
Peter undersöker priser på back up. 
 
Markägarkallelsen skall ut snarast. Perolof lovade skriva ut kuvert och kuvertera inbjudna till 
markägarmötet den 8 mars. Markägarförteckning har Peter ordnat. Vi gick igenom samtliga 
markägare. Kuvert av Anna/Peter till Perolof. 
 
Anna och Perolof rapporterade från möte på Visborg den 20 ds med Kent Hedern från 
företaget [x]. Närvarande Anne S.M. samt Tommy A. 
[x] kan åta sig projektera och leda fiberprojektet. Vi svarar för grävningsupphandlingen. 
Vi framhöll, med starkt understrykande av Tommy, att om [x] får uppdraget så får de ligga 
lågt med priset m.h.t. att vi kan bli referensobjekt för dem. 
 
Noterades att vi hade annons i tidningarna den 22 ds där vi infordrar ”anbud på grävning, 
nedläggning, koppling och projektledning för fiberoptisk kabel i Dalhem med omnejd.” Ny 
annons (andra införandet) lö 25 ds. 
 
Enligt Johanna kan Hbf förskottera våra utlägg i avvaktan på egen kassa. 
 
Vi beslutade att gå med i FIBERNÄT GOTLAND och erlägga 1.000 kr i medl. avgift. 
Anna A. står som kontaktperson. Vem betalar in? Johanna antagligen. Bankgiro 769-4987. 
Perolof skickar ansökan om medlemskap. 
 
Perolof skall ganska så omgående, i samråd med Tommy, gå igenom dokumenten 
Anbudsförfrågan till Bredbandsentreprenad samt Anbudsunderlag för fibernät i Dalhem. 
 
STORT tack till Bo och Carina för förtäring, inte minst kladdkakan med visprädde! 
 
Vid tangentbordet: 
Perolof 
 


