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    DalhemFiber.se 

 

Arbetsmöte   2012-08-14 

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

Möte 28 
Avstämning fastighetsansl.- och markavtal  
Mötet går igenom hela matrikeln med medlemmar, avtal och inbetalningar. De som inte 
lämnat in avtal eller betalat in ska påminnas. Vi tar på oss olika medlemmar att påminna. 
Dragningen i city mellan ”snicken” och ”rökeriet” är osäker. Ingen dragningsrapport 
inlämnad därifrån efter besöken hos medlemmarna. Då blir det osäkert vilka som ska ha 
markavtal. Det är ett antal markupplåtelseavtal som ska kompletteras och ett antal 
avsägelsebrev som ska inhämtas.  

ElTel 
Kommunen har inte gett ut något kartmaterial. Mattias Rotter har bistått med det, men vi 
lyckas inte öppna filen. Styrelsen jobbar vidare med att få fram kartor på den planerade 
dragningen för att sen kunna dra ut kartor till markupplåtelseavtalen och till att gräva efter 
över huvud taget.    

Skyltar 
Vi har fått FLLs 5 skyltar. Vi har tryckt upp stora dekaler att klistra över så att skyltarna passar 
Dalhem Fiber. Där har vi sparat många kronor. De ska ställas upp i norra, södra, östra och vid 
bygdegården. De ska upp sen när vi börjat gräva.  Det är ok med ordf. bygdegårdsföreningen 
att sätta en skylt vid bygdegårdens parkering.  

Infoutskicket och Ledningskollen 
Det gick ut ett informationsmaterial tisdagen den 7/8 där vi berättade om vad som hänt 
under sommaren och vad som är på gång. Där tryckte vi på frysdatumet den 10/8, och har 
fått respons på det. Utskicket gick ut via e-post till ett 80-tal medlemmar som uppgett 
adresser och i brevlådan till de som inte har e-post och några till. En adressgrupp är upplagd 
i gmail (info@dalhemfiber.se) som heter Dalhem Fiber medlemsinformation. Den kan 
styrelsen sen använda till att uppdatera och skicka info från. I brevet så förklarade vi om 
Ledningskollen, vilket nu visar sig vara felaktigt. Fastighetsägarna behöver INTE kontakta 
ledningskollen. Flera samtal har inkommit från oroliga ang. det. Väg & Byggnads ordnar allt 
detta med ledningskollen. Det som fortfarande gäller är att fastighetsägaren behöver ha koll 
på ledningar inne på sin tomt, GEAB har bara visningskrav fram till skåp som ofta sitter i 
kanten på tomtgräns.  

Metalldetektor 
Vi ska komma ihåg att informera områdesansvariga om att det finns metalldetektor att låna 
hos Väg & Byggnadsgrus ifall det är någon tomtägare som absolut inte vet men misstänker 
att det finns känsliga ledningar i närheten.   

Företagsavtal 
Företagsabonnemangen har ännu inte informerats klokt om sina anslutningsförutsättningar.    



2 

 

Hanna ska skriva i ordning företagsavtal. Uppgifter som ska ingå är: 22 000kr insats, 
500kr/mån i 5 år. 6 mån ömsesidig uppsägning eller omförhandling av avtal. Om ingen 
uppsägning görs så löper avtalet på i ny period.  

Tillstånd 
Vi har nu fått Regionens tillstånd att gräva på/under de vägar vi uppgett. 

Nästa möte – Stakningsutbildning med Tommy Gardarve  
Torsd. 16/8 kl. 18,30  församlingshemmet. joHanna kallar.  
Nästa möte blir stakningsutbildning med Tommy från Väg & Byggnads.  Pinnar till stakning 
har vi fått en hel hög läkt som kapats, från [enskild medlem] och Anna har hämtat ett gäng i 
Stånga. Tack för det! 

Tack alla områdesansvariga som hjälper till i alla kontakter och med allt annat arbete. 
 

 
Vid pennan // Hanna 


