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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2012-05-13 

Plats: Prästgården Kl: 15-17 
Närvarande: Johanna, joHanna, Bo, Erik, Anna och Patrik, Anna och Peter, Perolof. 

Möte 17 
Grävare  
 - Vi diskuterar den öppning som [företag x] gav oss. Patrik och Peter ställer upp ett 
räkneexempel för att jämföra priserna mellan [företag x] och [företag x]. De återkommer via 
e-post om det. Vi har fler frågor till [företag x]. Erik ringer [företag x] i morgon. 
 inkommit. Erik ringer [företag x] för ett snabbt besked. 

Markägarvandringar/avtal 
- Patrik har varit ute och vandrat idag. Markägaravtalet behöver vi verkligen ha klart nu. Det 
enda som är tillagt i Bredband Gotlands mall är ”Dalhemtillägget” som diskuteras igen. 
Avtalet är helt klart och kan användas. Vi behöver vandra färdigt med alla markägare för att 
sammanställa streckdragningar till en karta, företrädelsevis en digital sådan.  
- Erik printar kartor även över Granskogs/Burge/Grinder.  

 Kanalisation / Fiberblåsare 
 Det diskuterar vi en annan gång.  

Halla 
- Gruppen kommer fram till att vi ska tala med Anne S-M om svårigheterna med de 
Dalhembor som tillhör Halla. Anna A ringer Anne i morgon om det här. 
- Bo talar med [enskild medlem] och frågar om alla är eniga på östra sidan av väg 146, och 
påminner om att de behöver prata med Halla styrelse själva också.  
- Gruppen är eniga om att vi ska erbjuda alla tidigare ”Halla”-anslutna på östra sidan av väg 
146 att de ska vara med i Dalhems dragning av fibern.  

 Ekonomi o Bolagsverket 
- joHanna har inte hunnit ta tag i Bolagsverkets anmärkningar. Gör det asap.  
- joHanna ska göra ”bokslut” med hembygdsföreningens konto, föra över pengar till 
DalhemFiber och redovisa till Johanna och Hembygdsföreningen.  
- Johanna ringer och pratar med Magnus Sundblad, FLL:s kassör om kassörsskapet.  

Nästa stormöte 
- Nästa stormöte skjuts upp till den 31/5 
- AnnaA bokar upp lokalen.   
- AnnaB kollar med Dalhem IF:s pojklag om fikat.  
- På mötet finns båda entreprenörerna som är valda och Anne S-M. 
- Patrik filar på kalkylen, Peter fixar en PPT och en inbjudan.  

Nästa möte på Onsdag 
- Ett kort möte med [företag x] där vi effektivt ställer alla frågor. 1 timma. 
- Vi behöver besluta om grävarentreprenör efter detta.  
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(Vi avvaktar något om att besluta fiberblåsare då vi ännu behöver få anbuden 
kompletterade) 

Övriga frågor 
- Framflyttningen av Stormötet. Se punkt stormöte. 
- Ekonomi  [x] utbildning. Johanna har ännu inte bestämt bokföringsprogram. Väntar på 
organisationsnummer. 
- Arbetsbackuper joHanna föreslår att hon är backup till Johanna och sätter sig in i ekonomin 
i stora drag och att Perolof kan vara sekreterar backup. Mötet håller med. 
- Fryshuset joHanna lägger fram idén med det gamla fryshuset som avlämningspunkt. Vem 
äger huset? Vad kostar det att köpa? Att arrendera? Är det lämpligt? Vad finns i huset? Vilka 
utvecklingsmöjligheter eller stjälpningsrisker finns det med huset? Gruppen kollar vidare.  

  

Vid pennan // Hanna 


