DalhemFiber.se
Minnesanteckningar

2012-07-03

Plats: Eriks uterum Kl: 18,30-21,30
Närvarande: Anna A, Patrik, Erik, Bo, Johanna, joHanna.
Möte 24
Status ang. utsända avtal / Medlemsmatrikel - listor
Alla Fastighetsanslutnings- och Markägaravtal är uppkopierade, påskrivna av vår
firmatecknare och utdelade till de områdesansvariga. Kartor får de titta på vid
avtalsskrivning för att senare kompletteras med egna kartkopior. Vi hann inte kopiera upp.
Karby tar Bo och Hanna. Avtalen börjar rulla in.
Hanna och Johanna uppdaterar listorna till ElTel med exakta siffror som strömmar in. Vi
jobbar mot google.docs tills vi är helt hemma i ElTels Projektplace.
ElTels project place
Alla behöver gå in och
Status dragningar
Vi behöver verkligen få alla dragningarna klara nu. Vi behöver få nya uppdaterade kartor att
skicka ut till Regionen då Anna A ska söka tillstånd från kommunen för skolan,
brandstationen – e-posta [x].
Ang. Martis – Bo har en plan B, att vi går runt på något sätt.
Röjlag behöver tas fram. Områdena norr om [enskild medlem] till [enskild medlem] och från
[enskild medlem] till [enskild medlem] behöver röjas ordentligt. Erik lägger ut på hemsdian
om att frivilliga behöver anmäla sig till röjlag. Områdesansvariga kan vara med och sprida
frågan och Perolof är förhoppningsvis med i röjlagen.
Behöver vi två dragningar genom kyrkänget? Hur ser det ut med fornminnen där?
Telia avtalet
Diskussion om avtalet. Fibernät Gotland säger att vi måste skriva under Teliaavtalet nu för
att få grejer hem i tid. Även om det är felaktigt med kostnader för IP-telefoni.
Fibernät Gotland påstår att allas avtal, även de tidiga skrivningarna, kommer att gå över
kollektivt när Telia ändrar reglerna. Då spelar avtalen mindre roll – funktionslösa.
Det känns märkligt och Anna A kollar upp det vidare och förhandlar. Avsiktsförklaringen och
vi har gått ut med gratis IP-telefoni. Det ska vi också jobba för.
Samtidigt som vi verkligen behöver ha hem alla grejer till augusti/september. Det är brådis
också.
Övrigt
- Drop-slang: Tom kabel för framtida grävning till lämpliga fastigheter som tackat nej idag.
Vid iläggning av ”drop-slang” behöver vi tydligt dokumentera och göra en beräkning vad just
den ”grävningen” kostar för den fastigheten.
- Akut med att söka alla tillstånd NU. Anna A och Patrik jobbar med det.
- Hanna ska göra styrelseprotokollen till pdf – så kan Erik lägga ut dem på hemsidan.
- Johanna och Hanna skriver svar till skatteverket med Magnus Sundblads hjälp.
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- Logo på kuvert. Ja. Johanna kollar priset med sin kontakt.
Nästa möte
Uppstartsmöte på Myre den 10/7 med ElTel och Väg& Byggnads.
Vid pennan // Hanna
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