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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2012-06-04 

Plats: Myre Kl: 18,30-22 
Närvarande: Johanna, joHanna, Bo,  Anna och Patrik, Peter, Perolof och Mattias, Claes och 
Käthy från ElTel 

Möte 19 
Stormötet  31/5 - Reflektioner 
- 75 besökare inklusive oss i styrelen. Inte så många frågor. Alla var nöjda.  

Upplägg 
Tidsplan med viten och sånt med Eltel – tar vi senare. Eltel har redan beställt material som 
finns tillgänglig för projektet till aug. Erik talar med [enskild medlem] om vi kan låna hans 
lada för kabelförvaring. 
Möte inför projektering, grovstart i augustis andra hälft. 

Markägaravtal 
- Är mycket viktiga att de blir klara nu! 
Några dragningar är gjorda, men markavtalen är inte skrivna ännu.  
Markdragningen norrut ska ännu göras. Perolof lovar att gå några vändor med några. 
[enskild markägare] behöver troligtvis hjälp med röjning av ledningsgata i skog. [enskild 
medlem] är områdesansvarig där, kan han hjälpa till eller har kontakter till det? 

Projekteringen - Ritningar 
Det är bra om kartan blir klar så fort som möjlig för att den ska till Regionen och 
Ledningskollen. Peter informerar om att den information Regionen har om vårt område, VA 
mm, finns på vår hemsida.  
 
Patrik har lagt in en del på digital karta. Patrik lägger även in Boens Karbydragningar.  
Första utgåvan av preliminär dragning, inför offert, skiljer sig lite i dags dato. Dragningarna 
ska in på en typ Googlemap karta.  
 
Styrelsen får 1 inloggning till Eltels projektwebb. Mattias ordnar med det.  
 
Dukter och dimensioner 
Vi ber Eltel kolla upp priser på andra dimensioner på dukterna. I avseende dukten från skåp 
till hus, där Eltel planerar in 7/3,5 undrar vi vad priset skulle vara för 16/12 slangar hela 
vägen.  
Om den dukten byts ut så kan de inte blåsa microkabel utan måste blåsa microbumblefiber 
istället. Ger också en prisskillnad. Stomnätet behövs också dimensioneras upp också. 
Hur säkra upp för framtida byggtomter, ej anslutna hus och andra framtidsplaner? Svaret är 
att dra tomslang och täta den väl, så går det att blåsa den med fiber senare.  
Vi talar om att ha en rejäl överkapacitet för framtiden.  Några summor som sades var: 
110 intresserade av 145 fastigheter + flyglar. 160 max +flyglar + 10% överkapacitet. 
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Tele stationen 
Vi behöver 7-8 switchar. 24 fastigheter i varje.   Anna A skulle ringa Bengt om tele stn och 
Mattias ringer också någon ang. tele stn. Vi behöver få det klart hur vi ska göra. Kan vi 
använda tele stn som den är eller ska vi bygga ett hus bredvid? 

Områdesansvariga 
Vi håller möte och utbildning senare i augusti. Mötet tyckte dock att det var viktigt att 
involvera de områdesansvariga tidigt även om stakningsutbildning hålles senare. 
Ett förslag var att göra en maillista till områdesansvariga och hålla dem ”up-to-date” vad det 
gäller projektet.  
 
Senare efter uppstartsmötet håller vi byggmötet varannan vecka – torsdagar – gärna med 
grävarna.  
 
Medlemsregister 
Viktigt att det blir klart så vi kan rita in alla fastigheter på kartan – och att ingen missas. Vi 
behöver nu också få reda på hur många flyglar det gäller. Vi behöver få ut 
fastighetsanslutningsavtalet så fort som möjligt också.  

Johanna och joHanna jobbar färdigt medlemsregistret om vilka om betalat in och ansökt 
medlemskap. Eltel vill ha listan och listan skickas även till Visma så de kan lägga in det i 
programmet direkt.  

Övrigt 
- På tisdag 12/6 är trafiksäkerhetsverket m.fl. och talar på ett möte för fiberföreningar i 
Fibernät Gotlands regi. Anna A har tagit ledigt för att gå.   

- Möte med BRF på lördag. joHanna och Anna försöker gå på det. Priset för BRF är 2*17 tkr + 
5*7 tkr.  

Prioriteringar 
● Markägaravtal 
● Kartdragning 
● Fastighetsanslutningar 
● Ständigt uppdaterad hemsida 

 
 

Vid pennan // Hanna 


