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Arbetsmöte   2012-09-06 

Plats: Församlingshemmet Kl: 18,30-21,30 
Närvarande: Bo, Erik, Darvelid, Perolof, KennethJ, ToreN, Gertrud, Tomas, ToreJ, 
DanielÅ,Ola, Ulf, Christer, MagnusVasa, Patrik, Anna, joHanna. 

Möte 31 
Allmänt  
Möte med områdesansvariga. Kartor delas ut med anvisningar. 
Ändringar ska göras direkt på kartan. Större ändringar (mer än ett par meter) kommuniceras 
med Patrik som har kontakten med ElTels Mattias Rotter. All stakning måste bli klar i helgen. 

All stakning vid väg sker minst 5 m från vägkanten.  

Grävningen kommer igång på måndag 10/9. Börjar vid Stall Dalhem och går mot Munkebos 
och Tomte över till Granskogs.  

[enskild medlem] behöver hjälp. [enskild medlem] ev. [enskild medlem] och [enskild 
medlem] försöker staka färdigt det området i helgen.  

Fyra rullar av två olika sorters slangar och märkband ska köras ner från [enskild medlem] till 
[enskild medlem]. [enskild medlem] och någon till gör det i helgen.  

Vi ska plöja så mycket som möjligt, även i trädgårdar om det är möjligt. Där det behövs 
grävas öppet schakt ska vi hjälpa till med att hålla slangen sträckt när vi täcker över. Täck 
över slangen med 10 cm jord och lägg sedan märkbandet ovanför. Skarvar i märkbandet 
fästes med vulkband. Klipp av en bit och klistra ihop platt och väl runt båda tåtarna av 
märkband. Tänk på att metalltrådarna i märkbandet ska ha kontakt.  

Övrigt 
Frågan om vi kan göra någon arbetslista, checklista för varje områdesansvarig uppkom. Bra 
idé men det är svårt, vem ska hinna?, vem ska göra?. Det finns ingen mall för det här arbetet 
som vi gör.  

Johanna kontaktar [enskild markägare] om majsåkern som behöver stakas. Även [enskild 
markägare] om att maskiner står på hans mark just nu.  

Styrelsen jagar separata adresser för ”flyglarna/bifastigheterna” som ska ha 
Teliaabonnemang.  

Ett infomail går ut till hela Dalhem och läggs ut på hemsidan om att grävningen börjar på 
måndag och att det är skarpt läge. Vi hinner inte lägga informationen i brevlådorna.  

Nästa möte den 12/9 
Återkommer om vilka som behöver träffas just då. 
 
Vid pennan // Hanna 


