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Plats: Myre Kl: 18,30-21,30
Närvarande: Anna, Peter, Patric, Erik, Bo, Perolof samt Mattias Rotter från Eltel.
Möte 23
Noden
Hur ska vi lösa det med backup vid noden? Vilka alternativ, eget hus eller plats i
telestationen? Anna tar förnyad kontakt med Telia. Patric kollar med [enskild markägare]
(sannolikt Lantbruksfastighet). Perolof kollar med byggnadsnämnden angående bygglov. Erik
kollar möjlighet att köpa en komplett och färdig teknikbod. Anna kontaktar Hörsne-Bara
fiberförening så att vi inte riskerar att gräva i varandras ledningar.
Mark
Perolof har gått markområdet vid vägen norrut mot Anderbåtels. Förutsättningar är tyvärr
inte de bästa, bland annat är det surt vid kalhygget. Ett bättre alternativ är att kapa grenar
längs med vägen och dra fiber där.
Nätdesign
Eltel behöver snarast möjligt information om antal abonnenter och flyglar. När vi ”fryser”
projektplanen så måste alla extra (potentiella) anslutningar vara med; vid [enskild medlem],
stationsområdet, [enskild markägare] som äger 10 000 kvm mark etc. Dessutom underströk
Mattias vikten av att satsa på extra kapacitet till mobilmasten. Det är sannolikt en mycket
klok investering eftersom efterfrågan på kapacitet ökar hela tiden. Vi måste förbereda för
hopkoppling med andra socknar genom att ha rätt kapacitet i vissa skåp, ev. extra skåp.
Undertecknande av avtal
Diskussion angående om en eller flera delägare bör skriva under fastighetsanslutningsavtal
respektive markägaravtal samt om flera fastighetsbeteckningar kan stå med på samma avtal.
Anna kollar med inskrivningsmyndigheten vilka juridiska krav som finns kring detta.
Fiberblåsning
Mattias förklarade att Eltel vill börja arbeta vid noden. När samtliga ”armar” ut från noden är
klara fram till de första skåpen så har Eltel möjlighet att arbeta klart noden med all svetsning
etc. Sedan fortsätter arbetet med en komplett sträcka ut till fastigheterna, exempelvis det
centrala samhället. Eltel vill att grävarna fokuserar på att färdigställa kompletta delsträckor.
Uppstartsmöte
Datum för uppstartsmöte tisdag 10 juli 18.10, Myre gård. Eltel och Väg & byggnadsgrus
kommer att vara representerade. På uppstartmötet ska bland annat grävningen synkas med
blåsningen. Mattias Rotter kommer med ett förslag på dagordning för ett effektivt möte.
Övrigt
På torsdag under Almedalsveckan är det IT-seminarium. Anne Ståhl Mousa ser gärna att vi
medverkar. Anne ska skicka mer information.
Mattias Rotter ska ha semester vecka 30-33.
Perolof fyller 75 år den 5 juli och har öppet hus på Myre gård under eftermiddagen.
Vid pennan // Erik
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