DalhemFiber.se
Minnesanteckningar

2012-05-24

Plats: Myre Kl: 18,30-23
Närvarande: Johanna, joHanna, Bo, Anna och Patrik, Anna och Peter, Perolof och Inger.
Möte 19
Bidrag
- Vi ska söka bidrag från Jordbruksverket också. joHanna kollar upp det genast.
- Anna A har förhandlat med Anne S-M om stödet från Regionen. 397 000 kr kommer
Dalhem Fiber att kunna kvittera ut. Räknat på 153 hushåll. Hörsnes fastigheter är
borträknade och de betalas ut direkt till Hörsne. Pengar rekvireras när vi börjat gräva. Vi ska
skicka in bilagor i form av digitala kartor och pen projektplan som Anna A skriver på.
Bolagsverket
Bolagsverket har nu gett oss ett organisationsnummer: 769624-8314
Markägaravtal
- Ska kompletteras med organisationsnummer. Annars klart och ute på google.docs.
Anna A kompletterar och lägger ut på hemsidan. Det ska kopieras upp till stormötet 31/5.
Fastighetsanslutningsavtalet
- joHanna och Erik filar på avtalet. Informationen som fattas är insatsbeloppen. joHanna och
Erik filar färdigt det snabbt som ögat. Skall också vara klart till stormötet 31/5.
Medlemsavgifter
Medlemsansökan är utskickad och till dags dato har 20 personer inbetalat och 34
ansökningar inkommit. Vi avvaktar till efter den 31/5 för påminnelser.
Avtal för ej anslutna
Peter kollar på en skrivning till ett sånt avtal. Inte bråttom. De får skriva under vid slutgiltigt
stoppdatum för anslutning i det här byggprojektet. Så får de komma och efteransluta sig sen.
Öppethus dagar
Mötet beslutade om Öppet-hus-dagar: Tisdag 5/6 på Dalhems IP kl. 18-20, Tisdag i
Bygdegården 13/6 kl. 18-20. Anna B kollar lokalerna.
Stormötet
På stormötet skall både gräv- och blåsentreprenörer delta. Inbjudna är också Telia och
Fibernät Gotland och Anne Ståhl-Mousa. Bo fixar fiberduken igen, Peter filar på en PPT,
joHanna fixar kanonen. Vi behöver en tidsplan att preliminärt kunna visa upp.

Kalkylen - Medlemsinsatser
Mötet har diskuterat igenom alla anbud och fått en bra bild över den totala kostnaden.
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Mötet anser att det är viktigt att vi räknar in kostnader som kommer till i senare skede.
Exempelvis Ledningsrätt, momsbuffert mm.
Mötet beslutade om insatsnivåerna till Dalhem Fiber.
- Stamfastighet Fiber
17 000 kr + 350kr/mån
- Samfastighet Vilande Fiber
22 000 kr (+uppstartskostnader idag okänt)
- Bifastighet Fiber
7 000 kr + 350 kr(mån
- Bifastighet Vilande Fiber
12 000 kr (uppstartskostnader idag okänt)
- Svart Obunden Fiber (företag)
22 000 kr + 500kr/mån i 5 år (eget abonnemang)
- Efteranslutning
34 000 kr + grävkostnader + föreningsavgift
(eget abonnemang)
- Efteranslutning Svart Obunde(företag) 34 000 kr +500kr/mån + grävkostnader
(eget abonnemang)
Blåsare
Både Anna A och Peter har talat med PTS ang. rapporten av deras besiktning.
- Anna A: Alla entreprenörer är likvärdiga. [företag x] lite för många skåp över ön. Överlag
tyckte PTS att blåsarna räknade med för lite överkapacitet och dokumentationen får
påbackning för båda blåsentreprenörer.
- Peter: Båda uppfyller kraven. Likvärdigt bra för märkningar och skåp. [företag x] något
bättre. PTS rekommenderar efter besiktningen: Öka överkapaciteten, Gå upp i slangstorlek i
stamnätet till 20-25. Var engagerade vid grävningen. FLL hade stort engagemang och bra
grävningsresultat. Hejnum/bäl hade mindre engagemang och där har [företag x] inte kunnat
säkerställa grävdjupet och ledningar har grävts av.
Vi är 8 i styrelsen närvarande. Vi röstar om blåsentreprenörer och det blev 4/4.
Frågor kvarstår för att vi ska bli riktigt säkra och nöjda med ett beslut. Vi bestämmer snabbt
att vi ska träffa båda blåsentreprenörer igen – innan torsdag!
Måndag 28/5 kl. 17,30-18,30 och 19-20
Frågor som ska ställas:
[företag x]: Vi behöver en styckeprislista för att kunna värdera anbudet. Vad kommer att
påverka priset i offerten. Hur kan vi se vad som påverkar och hur kan vi inverka och
förebygga i prissättningen? Eller är detta ett fast pris? Vi behöver en styckeprislista.
[företag x]: 20% diffar. Vad kan ni göra på priset? Vi vill ha något färre skåp, skulle det gå
att ordna? 10% spillkostnader
Övrigt
Anna A informerar om ett möte som Fibernät Gotland anordnar. 11/6 kl. 13-16 på Lövsta. Då
kommer Trafikverket, Lantmäteriet och talar om fibergrävningar och deras erfarenheter.
Anna A går, och hoppas på fler deltagare.

Vid pennan // Hanna
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