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Plats: Myre Kl: 18,30-22
Närvarande: joHanna, Bo, Erik, Anna och Patrik, Peter, Perolof.
Möte 18
Grävare
- Vi har besök av [företag x]. Vi ställer frågor under ett par timmar och sedan fortsätter
arbetsmötet utan besök.
- Efter grävarna gått, tar vi en diskussion och en röstning. Mötet beslutar att anlita [företag
x]. Erik ringer [företag x] som ville ha snabbt besked. Bo ringer [företag x]. joHanna skickar
brev.
Blåsare
- Vi avvaktar med att bestämma. PTS ska i dagarna göra en besiktning av två föreningar som
har anlitat olika blåsentreprenörer. Vi avvaktar deras rapport som ska vara klar inom en
vecka.
Bolagsverket
De vill ändra stadgarna ännu mer, joHanna skyndar, skyndar.
ElTel
- AnnaA har talat med [företag x]. Deras nya regionchef [x] kan komma till oss för
presentation, men mötet tyckte inte att det var aktuellt. Enligt [x] skulle en ökad dragning
över södra Dalhem inte öka priset i offerten – vilket mötet var väldigt tveksam till om det
verkligen kan stämma.
Stormötet 31/5
- Anna A och Peter filar på en inbjudan.
- Erik och Peter filar på en PPT.
- Anna A kontaktar Halla
- Inbjudan till Grävare och Blåsare ska vara klart då.
- Områdesansvariga ska vi tala om. Vi har minst 5 st idag.
Skyltar
Det krävs inget tillstånd om skyltar står utanför vägområde med markägares tillåtelse. Peter
har ställningar och kollar på tryckning och tillverkning.
Telia
Telia har nu kommit med ett avtalsförslag. Anna och Patrik har träffat en Conny ang. detta.
Vid en snabb genomgång kan Anna och Patrik se att avtalet inte alls är som det vi fått sagt
oss från början. De frångår avsiktsförklaringen med Regionen och PTS. Anne S-M och
Fibernät Gotland är inkopplad på detta.
Avtalets innehåll – Patrik.
-Converter som klarar 1 GB levereras nu, men endast med support i 24 månader. Sen äger vi
den. Tidigare sagt en lägre kapacitet men att Telia äger och byter ut.
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-Bredbandstelefoni är kostnadsbelagd. Tidigare sagt att all IP-telefoni är gratis.
-Digitalboxen är HD-boxar, ej inspelningsbara. 10 års supportavtal.
-Telia säker lagring fungerar. 2 kostnadsfria månader, sen en driftskostnad.
-Trådlöst från Gateway till TV (Ruckus) (20% rabatt i Telia-butiken vid inköp av många)

Vid pennan // Hanna
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