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    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2012-07-26 

Plats: Församlingshemmet Kl: 18,30-21,30 
Närvarande: Anna Almgren Ordf., Patrik Cronholm, Erik Guldström, Bo Harstäde, joHanna 
Larson sekr., Perolof Kallings, Johanna Engelbrektsson kassör. Gertrud Ansén, Tomas Hansson, 
Per Svensson, Göran Darvelid, Ulf Berg, Kenneth Johansson, Jocke Nordahl, Pelle Karlsson, L-
Å Sjögren, Christer Klintström, Ola Lindvall. 

Möte 26 
Dragning av preliminära sträckningar 
Patrik går igenom googleearth-sträckningar, ElTels förslag och det som kommit in från 
markägarna. Alla har nu sett dragningen, undergångar mm och direkt gett feedback på 
sträckningar.  

Skogsröjningen på norr är i stort sett klart. Lite efterröjning kvar. Mindre buskar och sånt.  

Avtalen 
-Fastighetsanslutnings- och markägaravtal 
Det är många City-avtal som ännu saknas. Ordf. ger oss till på måndag. Avtalen måste in för 
att vi ska kunna spika kartan. 
- Entreprenörsavtalen 
Avtalet med Väg- & Byggnadsgrus baserar sig på ett budgetpris. De tar betalt per timma. Så 
gör vi det smidigare för grävarna, blir det billigare för oss. Det är bra om vi alla kan hålla lite 
koll på timmar i våra områden och datum, så vi kan dubbelkolla med fakturorna sen. De ger 
ett fast pris på materialet och undergångar (väg- och åar).  

Frysdatum 
Vi börjar närma oss grävstart. Tidigare preliminära frysdatum den 10/8 spikas av mötet. Det 
innebär att ElTel har kartan klar den 14/8 enligt den preliminära planen.  
Efter frysdatum kostar det, om inte grävmaskinen gått förbi 1000 kr extra att ansluta sig 
(18 000 kr huvudbyggnad/ 8000 kr flygel). Har grävmaskinen gått förbi, så får de vänta och 
bli en reguljär efteranslutning efter att projektet är färdigt.    

Käppning 
Tommy Gardarve ska utbilda oss i käppning/utstakning. Kanske nästa vecka eller veckan 
därpå. Anna A har hämtat ett lass käppar i Stånga, det finns mer att hämta. Vi vet inte hur 
långt det räcker. Käppning ska ske max en vecka innan grävning. Inte för tidigt.  

Det som är speciellt med käppningen är de färger som ska tejpas runt käpparna. Olika färger 
betyder olika slangar. Antal tejpar betyder antal slangar. (tror jag/joHanna) 

Ledningskollen 
Per har pratat med GEAB och fick till svar att de inte kunde åka ut till 300 abonnenter för 
visning. Tommy Gardarve har gjort upp att de, gräventreprenören, söker vid ledningskollen 
ett område innan de går in på området. Så det sker centralt av entreprenören nu. Varje 
enskild behöver alltså inte göra det.  

Priser, efteranslutningar och avsägelseformulär 
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Priserna för efteranslutning ska visas upp. Styrelsemötesprotokollen ska läggas ut på 
hemsidan. Styrelsen informerar om det.  
Avsägelseavtalet ska göras klart snarast. Detta behövs för att kunna låsa frysdatumet 10/8 
med eftertryck.  joHanna formulerar färdigt det och så distribuerar vi det till 
områdesansvariga så fort som möjligt, med listor på de som tackat Nej.  

Halla info 
5 fastigheter i Halla har önskat ansluta sig till Dalhem. De är med i projektgruppen och 
hjälper till med arbetet. De har talat med Halla styrelse, så de är medvetna om detta.     

Torsdagar - Fiberdagar 
Torsdagar gör vi till Fiberdagar. Alla områdesansvariga är välkomna på alla möten. Nu 
behövs verkligen alla för att ro detta i land.  

Nästa möte 
torsd. 2/8 kl. 18,30  församlingshemmet.  Välkomna! 
Kanske att Tommy Gardarve är med, om han inte har semester.  
 

 
Vid pennan // Hanna 


