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Plats: På Granskogs Kl: 18,30-23,30
Närvarande: Johanna, joHanna, Bo, Erik, Anna och Patrik, Anna och Peter, Perolof.
Möte 16
Utskicket
Klart för utskick av Medlemsansökan (inbetalning av medlemsavgift 200:-) och
Informationsbrev.
Grävare
- Anna kollar upp med sin svägerska om Arbetsmiljöverket om BasU och BasP
Arbetsmiljöplaner. Mötet faller för valet av [företag x]. Tänk på att vi behöver planera alla
vägundergångar samtidigt.
- joHanna filar på ett avslagsbrev som ska senare skickas till alla avböjda anbud som
inkommit. Erik ringer [företag x] för ett snabbt besked.
Markägarvandringar
- Den 28/4 var Bo och joHanna ute och vandrade med ett gäng markägare. Erik har vandrat
med [enskild markägare] som kan tänka sig vara med i processen mer – just runt
markägarbiten. Vandringarna bör vara klara om två veckor.
Kanalisation / Fiberblåsare
Gruppen diskuterar [företag x] och [företag x] besök.
Områdesansvariga
Flera i Bullerbyn har anmält sig. [enskild medlem], [enskild medlem] skulle också vara en bra
områdesansvarig med kompetens.
Ekonomi o Bolagsverket
- joHanna har fått klagomål på ansökan och påpekanden på att stadgarna ska ha med
belopp/intervall för medlemsavgift och föreningsinsatser. joHanna fortsätter med
bolagsverket.
Nästa stormöte
- Nästa stormöte bestäms till den 24/5.
- AnnaA bokar upp lokalen direkt.
- AnnaB kollar med Dalhem IF:s pojklag om de vill ordna fikat.
- På mötet finns båda entreprenörerna som är valda och Anne S-M.
- joHanna filar på en inbjudan, Patrik filar på kalkylen, Peter fixar en PPT.
Övriga frågor
- Halla: joHanna har talat med [enskild medlem]. Bo har pratat med [enskild medlem], m.fl.
De känner sig verkligen svikna och driver frågan om att de vill tillhöra Dalhem.
- Region Gotland:s verksamheter och it-avdelningen på regionen.
- Skyltar till Dalhem. Anna o Peter kollar på tillverkning av skyltar. Anna A kollar tillståndet på
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länsstyrelsen. Vi ska kolla in Sandas skyltar. Förslag på text: ”Här börjar framtiden”, ”Vi
bygger fiber”, ”Vi tackar Dalhems markägare för framtidsbygget”.
- Kanalundergång är klart. Anna och Patrik har varit framme och lyckats få igenom en slang
vid pågående kanalarbete vid Slitgårds-kvarnen. Det var snabba ryck och Patrik lyckades få
tag på slang av [företag x].

Vid pennan // Hanna
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