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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2012-07-18 

Plats: Myre Slott Kl: 18,30-21,30 
Närvarande: Anna A, Patrik, Erik, Bo, joHanna, Perolof.  

Möte 25 
Avstämning fastighetsansl.- och markavtal – PRIORITERAT att få färdigt 
73 anslutningar har kommit in avtalsmässigt. Området City kvar att lämna in.  Vi går igenom 
medlemsmatrikeln och tänker in de flyglar vi vet och får ihop 121 
privatabonnemang/anslutningar och 3 företag. 8 st flyglar, brf 2 huvudab.+5 flyglar, hyreshus 
1 huvudab.+3 flyglar. Vi skriver en lista på fastighetsbeteckningarna som Mattias Rotter, 
ElTel önskar. Tydl. Har [enskild medlem] ändrat sig ang. fiberansl. Bo Perolof kollar av med 
honom.  

OBS: Få klart markägaravtalen med [enskild markägare], [enskild markägare], [enskild 
markägare], [enskild markägare] (där [x] arrenderar), [enskild markägare]. PRIO 

Prästskog, prästänge 
Det är ordnat med röjning i prästskogen i norra Dalhem. Kyrkans skogsförvaltning, Niklas 
Pettersson, kommer och röjer gatan på fredag eller lördag. Vår röj-team går efter och kollar 
om maskinerna kan ta sig fram, och stöd röjer buskar och annat som kan ligga i vägen.   

Tillstånd ang. kommunvägar och markavtal över skolan 
Ansökningarna för tillstånd att gräva i/över små kommunvägar är inskickade för 
handläggning. Det är inga problem med markavtalen över [enskild markägare].   

Sträckning och dragningar – PRIORITERAT att få färdigt 
Vissa partier har varit för snirkliga och behöver rätas ut.  Det är ännu oklart med [enskild 
markägare]. Det är alltså ännu oklart hur vi får över fiberkabeln till [enskild medlem] och till 
[enskild medlem] vid tomte. Ev. behöver vi se över en å-undergång och väg-undergång till. 
Det är problematiskt.  

Teliaavtalet 
Ordf. har förhandlat och skrivit på avtalet. Ang. fri IP-telefon fanns det inget att göra. IP-
telefonin kommer att kosta. Men Anna har förhandlat till sig en extra switch i telestationen – 
som gör att vi har ökad kapacitet, att vi får använda telestationen och då räcker det med ett 
nodskåp utanför för vår del, att nummerpresentation ska ingå, 2 avgiftsfria månader, och att 
vi får fakturera 250kr+moms/fastighet när vi gör installationsarbeten med boxar mm.  

Switchar i telestationen 
Telestationen är klar för 6 switchar, 144 anslutningar, vi behöver inte köpa någon bod.  

ElTel avtalet 
Tommy Andersson är med och konsulterar gällande entreprenörsavtalet med ElTel. Ex. 
skrivningen ang. dämpningsmätningen ska definieras mycket mer, inte vara luddigt skrivet.    

Ansökan ledningsrätt 
Ansökan är ifylld och ska lämnas in med kartorna. 
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Röjningsteam 
Röjningspersonal genom prästskogen är klar. Där röjs det denna vecka. Där ska det 
efterröjas. Bo och Erik snitslar sträckan [enskild medlem]-[enskild medlem] för röjning. Vi 
hoppas att [enskild medlem] kan ta på sig att vara röjningsledare för sträckan. Andra 
personer som ska tillfrågas till röjningsteamet är [enskild medlem], [enskild medlem] och 
delar av styrelsen. 

 

Övrigt 
- Drop-slang förtydligande: Tom kabel för framtida grävning/blåsning till lämpliga fastigheter 
som tackat nej idag, som vi ändå gräver förbi. När avsedd fastighet beslutar sig för att gå 
med kommer de att slippa grävningskostnaderna. Det bjuder föreningen på. Där emot så 
tillkommer kostnaderna för blåsning och svetsning, installation mm utöver 34 tkr som 
beslutat.  

-Extra personer i projektgruppen/styrelsen: Vi kollar inte av några nya personer. Vi 
involverar de områdesansvariga så de får ett hum om allt vi ska ha koll på. Att vi sprider 
entusiasmen, ansvaret att få med hela socknen. Det är inte så mycket admin och 
kartdragningar kvar att vi behöver ta in flera.  
Nu ska vi lägga krutet på själva gräv- och installationsjobbet.  

Nästa möte 
torsd. 26/7 kl. 18,30  församlingshemmet. Johanna kallar.  
Vi kallar alla områdesansvariga, som kan, för att involvera dem i pågående planeringsarbete. 
Johanna lånar med sig kanonen så vi kan ”gå” sträckningen i googleearth tillsammans.  
 

 
Vid pennan // Hanna 


