DalhemFiber.se
Arbetsmöte

2012-08-23

Plats: Myre slott Kl: 18,30-21,30
Närvarande: Anna A, joHanna, Perolof, Johanna, Erik.
Möte 30
Allmänt
Region Gotland har betalat medlemsavg för skola och brandstn. Men itne för pumpstn. MEN
behöver våra ”företagskunder” vara medlemmar i föreningen? Det känns konstigt. Anna
kollar med Tommy A.
PRIO att få klart företagsanslutningsavtalen. Vi behöver skriva det med RegionGotalnd
pronto. Anna träffade [x] – RG vattenenheten. De vill ha vilande fiber till pumpstationen
22 000:- ska faktureras. (PS ska den vilande företagsfibern ändå betala 500:-/mån?) Avtalen
måste fram så RG vet vad de går in i.
Fakturor ska även skickas till [enskild medlem] på vilande fiber 22’.
Uppsägning abonnemang
Flera undrar när de ska säga upp sina abonnemang och om Telia abonnemang. Några har
ringt Telia kundtjänst som inte förstår den stora dealen. Anna pratar med vår Teliakontakt
och klargör fakta inför stormötet på onsdag.
Enskilda firmor som ska ha vår privat-anslutning bör gå över till Telia helst igår.
Privata kunder med andra abonnemang gå över till Telia bas… eller nåt NU.
Företagskunder köper ändå öppen anslutning – så där tror vi att de inte behöver göra något.
Anna kollar med TommyA.
Återbetalning
De som betalat in medlemsavgift utan att skriva medlemsavtal – och nu avsagt sig anslutning
ska betalas tillbaka. Vi har ingen rätt att hålla på dessa kronor. Hanna kollar av vilka det kan
vara i listan.
Kartan och avtal
Patrik har nu fixat programmet Mapinfo och kan nu läsa ElTels karta. Vi går igenom och det
är fortfarande några justeringar som ska göras som vi ser direkt.
Vi måste gå igenom sträckningen igen mot Markupplåtelseavtalen. Vi hittade att Tomte 1:6
inte fanns med Troligen [enskild medlem] eller [enskild medlem] som äger. Patrik och Bo
bör vara med på den genomgången. Det är superviktigt att alla avtal är helt klara nu.
[enskild fastighetsägare] får vi inte tag på. Vi lägger maildialogen till handlingarna för
avsägelser.
Halla arkeologi
Anna har kollat med länsstyrelsen och fornsalen och skickat nya dragningar med Halla. Allt
ok därifrån.
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Anslutningsgrad
Tommy A jobbar på vår projektplanering och budget. Vi räknar ut att anslutningsgraden är
75,7%. 142 anslutningar -17 flyglar=125 / 165 möjliga fastigheter = 75,7%
Nästa möte stormöte den 29/8
Inbjudan är utsänd både på mailen och i brevlådan.
Anna och Hanna filar på någon agenda med stolpar som skickas runt till oss alla.
Vi ringde Dalhem IF och bad något lag fixa fika till 75-80 pers för ca 20kr kuvertet.

Vid pennan // Hanna
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