DalhemFiber.se
Minnesanteckningar arbetsmöte

2012-09-19

Plats: Brandstationen Kl: 18,30-20,30
Närvarande: Anna A, Erik, Bo, joHanna, Johanna, Tommy Andersson, Nisse o kristina, Ulf,
Vasa, Darvelid, kenneth J, Pär, Gertrud, ToreJ.
Möte 32
Nuläge
Det är färdiggrävt från Stall Dalhem till Munkebos/Tomte. Är nu i Halla. Det förplöjs vid
Burge/Grinder mot Dungårde. 2 grävlag jobbar just nu. De försöker få in ett grävlag till.
Målet är att ha 3 grävlag.
Leverans av mer varor kommer. 20 rullar, skåp, skarvar och pluggar. En skåpskruvarkväll
föreslås.
En avgrävning i Halla har skett, men det var GEAB som inte visat ut kabeln.
Morgonavstämning med grävlagen
Vi MÅSTE vara med på morgonmötena med grävlagen för att höra vad de behöver hjälp
med. De behöver ha en genomgång av området innan grävning av någon som kan det,
annars behöver grävarna ta tid till att gå sträckan först innan de gräver. Det är viktigt att vi är
med ute på fältet. Speciellt när vi kommer in i City.
Morgonmötena är ca 06:45 på morgonen.
Mötet funderar på om en kontaktlista på dagkontakter kan göras. joHanna har en excel-fil
som vi kan använda.
[enskild medlem] tar sitt område, östra City. Erik och [enskild medlem] tar sitt område
nordvästra city/prästgården.
De som är med på morgonavstämningsmöten och går med grävlagen behöver kartor på
dragningarna, så de kan förbereda sig och vara med och guida. Anna kollar med Patrik.
En annan viktig anledning till att vi måste vara med vid pågående grävning är att faktiskt se
vart kabeln hamnar mer exakt. För när vi får kartor med gps-inmätningen och de läggs ovapå
lantmäteriets kartor (som inte är så exakta) kan det bli så att kabeln hamnar på ”andra sidan
staketet” enligt lantmäteriets karta. Då måste vi veta, minnas och dokumentera hur det är i
verkligheten.
Återställning
Förslag på att föreningen införskaffar jord för återställning av 20-tal fastighetsägares marker
som inte är medlemmar i föreningen. Mötet anser att ett lass (ca 10 m3) kan införskaffas och
placeras centralt i Dalhem. Men att vi avvaktar då det inte är bråttom just nu.
[enskild medlem] kan avvara personal för sina arbetsdagar.
ElTel och Ekonomi
Ingen ”tarm” är färdiggrävd ännu, så ingen blåsning är inplanerad.
Den första räkningen från ElTel är genomgången mot det material som kommit och står inför
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betalning.
Mötet går igenom de som är kvarvarande som inte betalt. Vi kontaktar dem igen.
Telia
Utrustningen från Telia är beställd till exakt antal hushåll. Tommy råder oss till att öka upp
beställningen med 10-15%. Många Convertrar och Gateways får reklameras, så för att
installationen ska flyta på är det bra om föreningen har lite att ta av. Blir det över i
slutändan, kan vi skicka tillbaka.
En påminnelse om hantering av befintliga abonnemang bör gå ut till medlemmarna nu igen.
joHanna filar på ett e-post meddelande som kan gå ut till alla där vi poängterar att:
Företagsabonnemang - för de som ska ha privatabonnemanget – gå över genast från
företagsab. till Telia Bas privat ab.
Andra operatörer än Telia – Säg upp tv-abonnemang i tid. Många kanaler finns i TeliaPaketet.
Den som står för Telefonabonnemanget idag – ska även skriva på den lapp om TripplePlay
abonnemang som kommer. Viktigt.
En senare information till medlemmarna som är bra att veta om Telia abonnemanget är: alla
abonnenter kommer att få en lapp att fylla i där vi får göra val av ip-telefoni och en massa
tillval. Telia försöker nu kränga massor av extra grejer, kanalpaket och boxar av olika slag.
Föreningen bör rekommendera att inte göra några extra tillval - då ”Smart-TV” snart är en
realitet. Då behövs inga boxar och kanalpaket mm.
Övrigt
Ang trädfällning vid [enskild markägare] är det ett ärende hos GEAB. De kontaktar [enskild
medlem]. Det ska också stakas om, då någon tagit bort pinnar.
Ett antal uppgrävda stenriken i Halla, Anna kontaktar markägare för att lösa grävningen.
När abonnemangen ska igång, får alla abonnenter en blankett från föreningen där de får
välja om de vill betala via faktura eller autogiro, månadsvis, halvårsvis eller helårsvis. Det
bästa är om de kan betala via autogiro helårsvis. Då får föreningen minimal administration.
FLL-fiber har också ett billigare pris för autogiro – helårsvis.
Alla abonnemangskostnader betalas i förskott till föreningen.
FLL berättar att de har köpt in UPS:er till 270 hushåll. De kostar ca 1000:- st. De har också
införskaffat en stor UPS i noden, den kostar mellan 50-100 tkr.
Ang. att IP-telefonin inte blir gratis ska vi inte bråka så mycket om. Föreningarna kommer bli
kompenserade på annat sätt. Region Gotland och Fibernät Gotland bevakar det här, fick jag
(sekreteraren) uppfattningen som.
Medlemmar frågar efter fiberpub. Vi pratar om att kanske kunna ha några fiberpubar nu
under grävningen. joHanna kollar med [x]. Ett datum som gavs som förslag var 19/10.
Nästa möte
Kallelse kommer.
Vid pennan // Hanna
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