Dalhem Fiber
Minnesanteckningar från Arbetsmöte den 19 april 2012, 18.00-23.00 hos Johanna Engelbrektsson.
Närvarande: Anna Almgren, Peter Brennwald, Patric Cronholm, Erik Guldström, Anna Brennwald, Bo
Harstäde, Johanna Engelbrektsson, Perolof Kallings.
Inbjudna gäster: [x] och [x], [företag x]
1. Vi gick bordet runt och ställde frågor till gästerna för att få belyst vad deras offert egentligen
innehöll. De kan gräva i höst, klara kanske efter en månad. Grävdjup 70-80 cm. Förplöjer. Har
kabelsökare. Vi måste se till att passagerna blir 2,5 – 3 meter breda. Vil ha besked inom 14 dgr. Efter
1h15min lämnade gästerna oss, då vi tyckte oss frågat tillräckligt.
2. Vi övergick till det egentliga arbetsmötet och resonerade om för- och nackdelar hos de
entreprenörer vi träffat; [x] och [x]. Vi skulle ta referenser och Bo och Peter skulle kolla [x] och
Patrik, Erik och Peter skulle kolla [x]. Vi bör vara klara med vårt ställningstagande till mötet på Myre
på torsdag nästa vecka. Ev. skulle vi nöja oss med att lämna en avsiktsförklaring till den entreprenör
vi väljer.
På måndag ses vi på Myre för att tala med [x]
3. Vårt bg-nummer är 260-4635. Inget bankkonto skall uppges. På förslag av Johanna E. väntar vi med
att ta ställning till [x].
Vi måste nu se till att upprätta medlemsavtal. Det innebär att alla skall ansöka om medlemskap i
föreningen. Där skall ingå i princip följande text: Jag har för avsikt att ansluta mig till fibernätet. Om
jag vid teckningstidpunkten inte vill vara med blir jag utesluten. Johanna L. författar utkast till detta
dokument. Beslut på torsdag.
4. Vi bildade inledningsvis två arbetsgrupper. 1. Markägargrupp (Bo, Erik, Patrik, Po) som skall ta fram
förslag till markägaravtal, samråda med markägare och rita in lämplig grävsträcka på en karta.
Gruppen bör även ta kontakt med fastighetsägare för att reda ut var vid tomtgräns och in på tomt
man skall gräva. 2. Administrativ grupp (Johanna x 2 + Anna B.) för fakturering och medlemsregistrering m.m.
5. Alla skall ledningskolla
6. Vi bör gå ut med ett infoblad samt inbjuda till sopplunch (fibersoppa), d.v.s. öppet hus med
förtäring. Vi tar upp den frågan på torsdag.
7. Nästa möten (på Myre) måndag resp. torsdag 18.00 (obs tiden)
8. Stort tack till dagens värdinna, Johanna, för smarrigt hembakt bröd samt kladdkaka med visgrädde
och jordgubbar(!).
Vid tangentbordet: Perolof K

